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1. SECRETARIA GERAL
[]

1.1. PORTARIAS PGJ 24730
PORTARIA PGJ/PI Nº 2523/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0043.0018976/2022-28,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem do Comitê Gestor do Sistema Eletrônico de Informação—SEI, revogando-se a
Portaria PGJ/PI nº 150/2020:
SERVIDOR

FUNÇÃO

ATRIBUIÇÕES

Ennio Ricelli Santos Sousa.

Gestor de
Sistema.

Configurar as funcionalidades relacionadas à gestão de
documentos, unidades e usuários.

Vicente Oliveira Miranda Filho.

Profissional
de Negócio.

Responsável pelo acompanhamento e esclarecimento das
regras de negócio e de gestão documental

Flavio José Schaefer Ferlin.

Profissional
Técnico.

Responsável pelo acompanhamento e esclarecimento das
questões de Tecnologia da Informação, relacionadas à
infraestrutura e à própria aplicação.

Vicente Oliveira Miranda Filho.

Profissional
de Processos

Responsável pelo mapeamento e pela otimização de
processos de negócio envolvidos.

André Felipe Santos Coelho.

Profissional
Jurídico.

Responsável pela análise jurídica quanto à adequação do
trâmite físico ao eletrônico.

Airton Alves Mendes de Moura,Antônio de Deus Silva,
Douglas Ribeiro Machado Maciel,Iraildo Welington do
Nascimento,Kelmer Said Melo, Marcos Maciel Martins
Brito,Sérgio Alves Noronha, Shaianna da Costa Araújo e
Vicente Paulo Santos Gomes.

Multiplicador
es.

Designado por cada unidade administrativa, responsável pelo
saneamento das dúvidas dos demais colaboradores de sua
unidade e pelo encaminhamento de questionamentos sobre o
sistema ao Comitê Gestor.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2524/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO PAULO SANTIAGO SALES para atuar nas audiências de atribuição da Promotoria de Justiça de Água
Branca, no dia 21 de julho de 2022, em substituição ao titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2525/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93;
CONSIDERANDO o Ato PGJ/PI n° 823/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI n° 1212/2022, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
RECONDUZIR o Promotor de Justiça AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO, titular da Promotoria de Justiça de Amarante, para, sem prejuízo
de suas funções, exercer a função de Diretor de Sede da Promotoria de Justiça de Amarante, a partir do dia 08 de agosto de 2022, pelo prazo de
01 (um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2526/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0012358/2022-33,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor ANTÔNIO DE DEUS SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 346, do Padrão 05, Classe B, para o Padrão 06, Classe B de sua carreira, conforme arts. 16 e 17 da
Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos a 18 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2527/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93;
CONSIDERANDO o Ato PGJ/PI n° 823/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI n° 1212/2022, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
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RECONDUZIR o Promotor de Justiça AVELAR MARINHO FORTES DO RÊGO, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro II, para, sem
prejuízo de suas funções, exercer a função de Diretor de Sede das Promotorias de Justiça de Pedro II, a partir do dia 31 de julho de 2022, pelo
prazo de 01 (um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2528/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93;
CONSIDERANDO o Ato PGJ/PI n° 823/2018, alterado pelo Ato PGJ/PI n° 1212/2022, que regulamenta as atribuições do Diretor de Sede de
órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Piauí,
RESOLVE
RECONDUZIR o Promotor de Justiça CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, titular da Promotoria de Justiça de Luzilândia, para, sem
prejuízo de suas funções, exercer a função de Diretor de Sede da Promotoria de Justiça de Luzilândia, a partir do dia 08 de agosto de 2022, pelo
prazo de 01 (um) ano.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2529/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0009140/2021-10,
RESOLVE:
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL ao servidor SÉRGIO PLACIDO DE SIQUEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 163, do Padrão 07, Classe C, para o Padrão 08, Classe C de sua carreira, conforme arts. 16 e 17 da
Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos a 26 de setembro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2530/2022
O PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão proferida
nos autos do Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0425.0004994/2021-14,
RESOLVE:
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL ao servidor JOSÉ LUSTOSA DE SOUSA FILHO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico
Ministerial - Área Administrativa, matrícula nº 224, da Classe B, Padrão 06, para a Classe C, Padrão 07 de sua carreira, conforme artigos 16 e 17
da Lei nº 6.237, de 05 de julho de 2012, com efeitos retroativos ao dia 05 de junho de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2531/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho PGJ
0276239 contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0017.0019290/2022-88,
RESOLVE
RETIFICAR a Portaria PGJ/PI nº 2469/2022, para constar o seguinte:
DESIGNAR a Corregedora-Geral Substituta LENIR GOMES DOS SANTOS GALVÃO e a Promotora-Corregedora Auxiliar, ANA ISABEL DE
ALENCAR MOTA DIAS, em assessoramento à primeira, para participarem da Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de CorregedoresGerais do Ministério Público dos Estados e da União em Gramado-RS, no período de 10 a 12 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2532/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA/SEI nº 19.21.0421.0020180/2022-68,
RESOLVE
DESIGNARservidor para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE JULHO/2022
(Audiência de Custódia)
TERESINA/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

30

33ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI

ANDREIA CARVALHO CASTRO

*Substituição de Servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina/PI, 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2533/2022
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido no
Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0013.0018840/2022-76,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) TUANY DE SOUSA FRANCA, matrícula n° 20003, Assessor Técnico, para exercer, sem prejuízo de suas funções,
as atribuições atinentes ao cargo comissionado de Coordenador Técnico - CC09 junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, em
substituição ao servidor Afrânio Oliveira da Silva, matrícula nº 176, nos períodos de 21 a 22 de julho de 2022, e de 25 de julho a 03 de agosto
Página 3

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1142 Disponibilização: Quinta-feira, 21 de Julho de 2022 Publicação: Sexta-feira, 22 de Julho de 2022

de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2534/2022
OPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0014.0019857/2022-53,
RESOLVE
DESIGNAR o (a) servidor (a) ELANE LOPES COUTINHO, matrícula n° 20032, para exercer, sem prejuízo de suas funções, as atribuições
atinentes ao cargo de Coordenador Técnico (CC-09) junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, em substituição ao servidor
Thyago Jose Pereira Januário, matrícula nº 256, no período de 20 de julho a 03 de agosto de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2535/2022
OPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,CLEANDRO ALVES DE MOURA,no uso de suas atribuições legais, considerando o despacho contido
no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0015.0020189/2022-95,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora THAIS DE CARVALHO CRAVEIRO LIMA, matrícula n° 15836, Assessora Ministerial, para, com prejuízo de suas
funções, auxiliar o Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, enquanto perdurar o afastamento da servidora
Roselaine Silva de Lima, matrícula nº 282, Técnico Ministerial.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2536/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 20 a 22 de julho de 2022, 03(três) dias de licença para tratamento de saúde à Promotora de JustiçaEMMANUELLE MARTINS
NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO, titular da Promotoria de Justiça de Simplício Mendes, nos termos do inc. I do art. 103 da Lei
Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993 c/c Ato PGJ/PI nº 526/2015.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 20/07/2022.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2537/2022
O SUBPROCURADOR DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL, HUGO DE SOUSA CARDOSO, no uso das atribuições conferidas pela Lei
Complementar Estadual nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 25 a 29 de julho de 2022, 05(cinco) dias remanescentes de férias aoProcurador-Geral de JustiçaCLEANDRO ALVES DE
MOURA, titular da titular da 36ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 1º período do exercício de 2010.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21de julho de 2022.
HUGO DE SOUSA CARDOSO
Subprocurador de Justiça Institucional
PORTARIA PGJ/PI Nº 2538/2022
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RESOLVE
CONCEDER, de 27 de setembro a 06 de outubro de 2022, 10(dez) dias remanescentes de férias àPromotora de JustiçaCLÁUDIA PESSOA
MARQUES DA ROCHA SEABRA, titular da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina e Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça,
referentes ao 2º período do exercício de 2009.
REGISTRE- SE, PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2539/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93,
RE S O L V E
CONCEDERao Promotor de JustiçaADRIANO FONTENELE SANTOS, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, 03(três) dias de
licença compensatóriapara serem usufruídosno período de 03 a 05 de agosto de 2022,referentes a 02(dois) plantõesministeriaisrealizados em 08
e 09 de agosto de 2020, conforme certidõesexpedidas pela Corregedoria Geral do MPPI e, de acordo com o Ato Conjunto PGJ/CGMP nº06/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geralde Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2540/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça PAULO MAURÍCIO ARAÚJO GUSMÃO, titular da 7ª Promotoria de Justiça de Picos, para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela 1ª Promotoria de Justiça de Picos, e pela Direção de Sede das Promotorias de Justiça de Picos, nos períodos de
25 a 29 de julho, de 01 a 05, e de 08 a 12 de agosto de 2022, em razão do afastamento da titular.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 2541/2022
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual
nº 12/93, em conformidade com o Ato PGJ/PI nº 835/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ, titular da Promotoria de Justiça de Elesbão Veloso, para atuar no Processo
de nº 0800515-30.2021.8.18.0053, de atribuição da Promotoria de Justiça de Guadalupe, no dia 21 de julho de 2022, em razão do afastamento
da Promotora de Justiça Mirna Araújo Napoleão Lima.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

1.2. EDITAIS PGJ 24731
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
11º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
PARA ADMISSÃO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE GRADUAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO.
EDITAL Nº 46/2022
O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí, por intermédio da Comissão responsável pelo 11º PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO
DE GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ regulamentado pelo Edital PGJ/PI nº 37/2022, torna público o Resultado
das solicitações de ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO da seleção pública.
1. DO RESULTADO:
Lista de Pedidos DEFERIDOS de GRADUAÇÃO:
Nome

Situação

Ana Beatriz da Costa Ferreira

Deferido

Ana Beatriz Vieira Ramos

Deferido

ANA CAROLINA DA SILVA FERREIRA

Deferido

Andréa Eduarda Coelho dos Santos

Deferido

ANDRÉIA DE SOUSA MARTINS

Deferido

Andressa da Silva Santiago

Deferido

ANE MARIA ROSA ARAUJO

Deferido

ANTONIA LARA MOURA PINTO

Deferido

Antonio Ivan Silva De Almeida

Deferido

BENEDITO FERREIRA DANTAS NETO

Deferido

Brenda ferreira dos Santos Nunes

Deferido

Bruna Beatriz Sousa Silva Mesquita

Deferido

bruno bezerra lima

Deferido

CAIO DE FARIAS SALES

Deferido

CAIO VINÍCIUS GOMES VIANA

Deferido

Camila Sousa Araujo

Deferido

Carla Christina Ramos Duarte

Deferido

Carla Santana Gonçalves

Deferido

CARLIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS

Deferido

Carlos Alberto Soares de Mesquita Júnior

Deferido

Carlos Henrique da Silva Oliveira

Deferido

Cinthia Rafaelle Sousa Alves

Deferido

CÍNTIA CAROLINA BRANDÃO DE SOUSA

Deferido

clarice costa borges

Deferido

CLAUDEMIR DE ARAUJO

Deferido

Dayane Raniere da Silva Barros

Deferido

DAYLANE VITÓRIA DA SILVA BARROS

Deferido

Ednaelly de Alencar Santos

Deferido
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EMANUELY SABRINA DE LIMA ALVES

Deferido

Erivaldo Gomes de Sousa Junior

Deferido

EULÁLIA BORGES BARBOSA

Deferido

EZEQUIEL ARAUJO MACIEL

Deferido

FELIPE BATISTA DE SOUSA

Deferido

FRANCISCO JEAN DA SILVA OLIVEIRA

Deferido

GABRIELLE KALINNE DE MOURA ANDRADE

Deferido

GERMANA ALMEIDA DOS SANTOS ARAUJO

Deferido

Germano Holanda de Oliveira

Deferido

Glacigênia dos Santos Barros

Deferido

Gustavo Vasco Gomes de Freitas

Deferido

Halison Ribeiro de Abreu

Deferido

Hermes Vitor do Nascimento Silva

Deferido

IASMYM DOS SANTOS DE FREITAS

Deferido

Isabel Yasmim de Araújo Santos

Deferido

ISLA GLENNER SOARES CARVALHO

Deferido

Ister Rocha de Mesquita

Deferido

Jackson Magalhães dos Santos

Deferido

JANAIRA OLIVEIRA ROCHA

Deferido

Jaqueline Nunes de Almeida

Deferido

Jefferson Barreira da Silva

Deferido

Jefté de Carvalho Vasconcelos

Deferido

João Gilberto Barros Nunes

Deferido

João Paulo Viana de Araújo

Deferido

João Vitor Matos da Silva

Deferido

Jônatas Rodrigues Valério

Deferido

JOSÉ AILSON VELOSO

Deferido

José Willy Gomes Gadelha

Deferido

Julliene Leticia Nascimento da Silva

Deferido

Júnior de Sousa Ribeiro

Deferido

KAMILA CRISTINA BARROS PEREIRA

Deferido

Kamila Moreira Nunes

Deferido

Lara Siqueira Silva Coelho

Deferido

Lindemberg de Sousa Melo Paiva

Deferido

Lucas Gonçalves Leal

Deferido

Lucas Gonçalves Silva

Deferido

Lysley Jasmine Soares de Sousa

Deferido

Marcos Antonio Alves de Assis

Deferido

MARCUS VINICIUS FERREIRA RAMOS

Deferido

MARIA BEATRIZ BRITO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Deferido

Maria clara lima dos santos

Deferido

Maria Clara Ximenes Portela

Deferido

Maria do Carmo Mourão de Sousa

Deferido

Maria Gabriele Moura Pereira

Deferido

Maria Larissa Oliveira Silva

Deferido
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Mariana Lima Barreto

Deferido

Mariana Silva de Oliveira

Deferido

Mariane Rodrigues Sobrinho

Deferido

Mascarenho Soares Pereira

Deferido

Matheus Araujo da Silva

Deferido

MAX JEANY DE LIMA

Deferido

MONICA CAROLLYNE DOS SANTOS

Deferido

Natalia Costa e Silva

Deferido

pedro henrique da silva monteiro

Deferido

Poliana Mayara de Souza Santos

Deferido

Racyo Danillo Ribeiro Pugas

Deferido

Rafaela Alves de Lima

Deferido

Raquel Alves de Sousa

Deferido

Rebeca Martins Nunes

Deferido

RICARDO DE SOUSA FURTADO

Deferido

Rita de Cássia da Silva Alves

Deferido

Romália Silva Holanda

Deferido

Rosimar de Lima Mesquita

Deferido

Santiago da Silva Gonçalves

Deferido

Sarah Letícia Pachêco Calaça

Deferido

Thaís Pereira de Sousa

Deferido

THALISON HENRIQUE MESQUITA FREITAS

Deferido

Thiago Pereira de Carvalho

Deferido

Uislei Oliveira da Costa

Deferido

VICENTE PAULO TAVARES NETO

Deferido

Wanderson da Costa Saraiva

Deferido

Weverton Costa de Moura

Deferido

WILLAME DE SENA PEREIRA

Deferido

Lista de Pedidos INDEFERIDOS de GRADUAÇÃO:
Nome

Situação

Alan da Silva Rodrigues

Indeferido

ALEXANDRE LOPES SANTOS

Indeferido

AMANDA CRISTINA DE SOUSA PAZ

Indeferido

Ana Clara da Paz Santos

Indeferido

Ana Letícia da Silva Santos

Indeferido

Analívia Costa de Macedo

Indeferido

Angelina Alves Borges

Indeferido

Antonia Natalia Ribeiro Leite

Indeferido

Antonia Paloma Fernandes Lima

Indeferido

Antonio Jardel de Brito Almeida

Indeferido

Ariana Ferreira Moura

Indeferido

Augusto Herbert Azevedo Silva

Indeferido

Aurielly Dos Santos Gomes

Indeferido

Ayanne Kellen da Rocha Reis

Indeferido

Bárbara dos Santos Barros

Indeferido

Bruna Benta Lima

Indeferido
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BRUNA RARYANA GOMES SANTOS

Indeferido

Brunno Fernando de Assunção Silva

Indeferido

Caio Victor Lélis da Fonseca

Indeferido

Camila Bianca De Araujo Fortes

Indeferido

Camilla Stefany Rodrigues Lima

Indeferido

Carlos Eduardo Araújo de Sá

Indeferido

Carlos Eduardo Isaias Sousa

Indeferido

Carlos Eduardo Lima Andrade

Indeferido

Claudia Alves de Andrade

Indeferido

Cleyton da Silva Leal

Indeferido

Daniela Machado da Silva

Indeferido

Danielle de Araujo Rodrigues

Indeferido

DASAYANNE ARRAIS DOS SANTOS

Indeferido

David sales Santos

Indeferido

Diego Francisco Marques Barbosa

Indeferido

EDUCARLOS FERREIRA

Indeferido

ELMADAN DIAS OLIVEIRA

Indeferido

Eloisa dos Santos Carvalho

Indeferido

ELVES DOS SANTOS PINHEIRO

Indeferido

Erinilson Alves Pereira

Indeferido

Ernandes Antônio de Sousa

Indeferido

Fábio Vieira de Araújo

Indeferido

Felipe Braga de Paula

Indeferido

Flávia Roberta Abreu Martins

Indeferido

Franciele Oliveira Santos

Indeferido

FRANCISCA DE ASSIS SOARES GOMES

Indeferido

FRANCISCO ALLISSON ALMEIDA OLIVEIRA

Indeferido

Francisco ariesley gomes moreira

Indeferido

FRANCISCO ROBERTO DE SOUSA E SILVA

Indeferido

Gabriel Angel de Meneses Luz Barreto

Indeferido

GABRIELLY FONSECA COSTA

Indeferido

Geovana Carvalho Santos

Indeferido

Gislenne Patricia Vieira Ramos

Indeferido

Gleiciane Silva Ribeiro

Indeferido

Helena Cristina Silva Lopes

Indeferido

Hellen de Sousa Silva

Indeferido

Herika Oliveira Carvalho

Indeferido

Iglesio Abreu Avelino

Indeferido

Irailde de Negreiros Rodrigues

Indeferido

Isadora dos Santos Silva

Indeferido

Isadora Honorato da Costa Nascimento

Indeferido

Ivana Gabrielle Siqueira de Souza

Indeferido

Ivonildes Silva Soares II

Indeferido

Jailene Gonçalves Sales

Indeferido

Jeovana Sousa Rufino

Indeferido
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Jéssica Rocha Nascimento

Indeferido

João Pedro Alves Oliveira

Indeferido

João Pedro de Figueiredo Sousa Barros

Indeferido

JOÃO PEDRO DE LIMA OLIVEIRA

Indeferido

João Pedro Feitosa de Carvalho

Indeferido

JONAS ABREU LIMA

Indeferido

JOSELANE OLIVEIRA DE SOUSA

Indeferido

josiel da silva cunha

Indeferido

Josildo Oliveira dos Santos

Indeferido

Juliana da Silva Soares

Indeferido

KAIO FELIPE DOS SANTOS

Indeferido

kalynne gois leal

Indeferido

KAREM SUELEN CARVALHO SILVA

Indeferido

Laise do nascimento silva

Indeferido

Laura Maria de Jesus

Indeferido

Layane Ferreira dos Santos

Indeferido

Layara Fabrina Costa Nascimento

Indeferido

leila janaína sa de oliveira

Indeferido

Lilia Alves da Rocha

Indeferido

Luana Vythorya Ferreira de Carvalho

Indeferido

Lucas Emanuel de Sousa Araújo

Indeferido

Lucas Vinícios Rabelo Sepulvida

Indeferido

LUMA SANTOS DE SOUSA

Indeferido

MARCIO DIAS BARBOSA DE ARAUJO

Indeferido

marcos renan da rocha

Indeferido

Marcus Vinicius Rêgo Pires

Indeferido

Maria Beatriz Gomes da Silva

Indeferido

Maria Clara de Abreu Gomes

Indeferido

Maria da Conceição Lima Gomes

Indeferido

Maria Eduarda Costa da Silva

Indeferido

maria eduarda de araujo cabral

Indeferido

Maria Eduarda Lima Oliveira

Indeferido

Maria Eduarda Silva

Indeferido

Maria Eduarda Silva Sousa

Indeferido

Maria Emanuelle de Araújo Frazão

Indeferido

Maria Joseane Craveiro de Sousa

Indeferido

Maria Kallyany Sousa Reis

Indeferido

Maria Lorena Gomes Vieira

Indeferido

Maria Rita Dos Santos Freitas

Indeferido

MOACIR BRAGA DE MESQUITA JUNIOR

Indeferido

Nickollas Phablo de Sousa e Souza

Indeferido

Nyvea Ellen Soares de Sousa

Indeferido

PABLO JEDIEL RODRIGUES DA SILVA

Indeferido

Paulo Tarfesson Cunha Fontele

Indeferido

Paulo Vitor Avelino Lima

Indeferido
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Pedro Henrique de Carvalho Silva

Indeferido

RAFAEL SANTOS BARBOSA

Indeferido

Rafyzza Vieira Santos

Indeferido

Raimundo Francisco Filho da Silva

Indeferido

Ramires Vaz Cavalcante

Indeferido

Ramon Silva de Sousa

Indeferido

Ravy de Carvalho

Indeferido

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA

Indeferido

ROBERTA MOTA SOUZA

Indeferido

Rosiane dos Santos Sales

Indeferido

Sabrina da Silva Pereira

Indeferido

SANDREANE KELLY DE ARAÚJO BORGES

Indeferido

SANDY RODRIGUES SALES

Indeferido

Sara Sousa Américo De Oliveira

Indeferido

Silvana maria da Silva Pinheiro

Indeferido

SUANY MARIA LEMOS SOARES

Indeferido

Suely Nunes Rocha Dantas

Indeferido

Taline da Silva Sobrinho Lacerda

Indeferido

Thainara Silva de Paiva

Indeferido

Thamirys de Cássia Souza de Oliveira

Indeferido

Thays Rocha Dos Santos

Indeferido

VINICIUS DA SILVA BARBOSA

Indeferido

Vinnícius Gonçalves Ramos de Brito

Indeferido

VITORIA REGIA SILVA GOMES

Indeferido

Vitor Nunes

Indeferido

Wendson Douglas de Sousa Silva

Indeferido

1.2. O detalhamento da análise do motivo do indeferimento encontra-se disponível na página do site de acompanhamento do candidato.
1.3. O prazo para Recursos da isenção da Taxa Inscrição é dia 21 de julho de 2022, por meio do endereço eletrônico
https://www.mppi.mp.br/internet/concursos-e-selecoes já disponibilizado no Edital nº 37/2021. O resultado destes Recursos será publicado em 22
de julho de 2022.
1.4. No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de documentação pendente ou complementação desta.
1.5. O candidato que tiver seu pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido deverá, para ter sua inscrição efetivada, efetuar o
pagamento do boleto, nos termos do Edital PGJ/PI Nº 37/2022, até o dia 25 de julho de 2022.
Teresina, 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
3º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
PARA ADMISSÃO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO.
EDITAL Nº 47/2022
O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí, por intermédio da Comissão responsável pelo 3º PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO
DE PÓS-GRADUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ regulamentado pelo Edital PGJ/PI nº 38/2022, torna público o
Resultado das solicitações de ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO da seleção pública.
1. DO RESULTADO:
Lista de Pedidos DEFERIDOS de PÓS-GRADUAÇÃO:
Nome

Situação

Alexandre Victor da Silva Andrade

Deferido

Aline Maria Ribeiro de Paula de Arêa Leão Teixeira

Deferido

ALLISON CAIQUE DE OLIVEIRA BARROS

Deferido

ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA VIEIRA SANTOS

Deferido

ANA PAULA FERREIRA E SILVA

Deferido

ANNE CAROLINE DA PAZ HOLANDA PEREIRA

Deferido
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Bárbara Maria Soares

Deferido

BRUNO MAX DE SOUSA FEITOSA

Deferido

Carlos Vinícius Silva da Costa

Deferido

Caroline Fernanda da Costa Silva

Deferido

Cristiane Barbosa Monteiro

Deferido

CYNTIA DE SOUZA OLIVEIRA

Deferido

Delânia Pires Pereira

Deferido

Douglas Pinheiro Amaranes

Deferido

eduardo vinicius de sousa holanda

Deferido

EUNICE LORENA SILVA CABRAL ARAUJO

Deferido

FERNANDO YGOR OLIVEIRA SILVA

Deferido

FRANCYENE KELINE COSTA LIMA

Deferido

Geovanna da Silva Dias

Deferido

Graziele Oliveira da Silva

Deferido

Herbert Portela Brito

Deferido

HIARLAN BRUNO FONSECA NUNES

Deferido

IDELBRANDO MADEIRA DE ALBUQUERQUE NETO

Deferido

ILUSKA CRISTINE ALVES GUIMARÃES

Deferido

Isaac Fernandes da Silva Costa

Deferido

Italo Matheus de Sousa Dias

Deferido

IVELISE PEREIRA DOS SANTOS DE FREITAS

Deferido

João Alexandre Costa Camapum

Deferido

João Lucas dos Santos Soares

Deferido

Joao Victor Fontinele da Silva

Deferido

JOAO VITOR RESENDE CARVALHO

Deferido

Juliana de Souza Silva

Deferido

Kaila Gabrielle Araújo da Silva

Deferido

KARINA ANDRADE CAVALCANTE

Deferido

Karisson Wendell Lima Magalhães

Deferido

Laiany Teixeira Costa

Deferido

Larissa da Costa Ferreira

Deferido

Leonardo Messias da Silva Bezerra

Deferido

Leonaria da Silva Lopes

Deferido

Lucas Gabriel Maciel de Sousa

Deferido

Luis Felipe Ferreira Medeiros

Deferido

LUIZ FERNANDO SOARES GERACINDA

Deferido

MAGNA ROSSANA ALMEIDA DOS SANTOS

Deferido

Marcelo Reis de Sousa Abreu

Deferido

MARIA BEATRIZ DE LIMA MACÊDO

Deferido

maria eduarda silva lacerda

Deferido

MIKAEL LIMA CAMPELO DE ARAÚJO

Deferido

OLÍVIA MARIA PEREIRA DE SOUSA

Deferido

Pedro Gustavo de Sousa

Deferido

PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO CAMPOS RIBEIRO

Deferido

Pedro Miridan Rosas

Deferido
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RAFAEL ANTONIO MELO DE SOUSA

Deferido

Raissa Marcela de França Frazão

Deferido

RENATO ALVES CARVALHO

Deferido

Rennan Oliveira Sousa

Deferido

Ricardo André Duarte Batista

Deferido

ROSIMERE PEDROSA CAVALCANTE

Deferido

SANDRA JENIFFER DA SILVA TORRES DE SOUSA

Deferido

SARA LÍGIA OLIVEIRA CHAVES

Deferido

Tayana Pereira Carvalho

Deferido

Thalia Fernandes Batista

Deferido

Vanessa Maria Oliveira Viana

Deferido

YLUSKA KRYSTINNE MIRANDA RIBEIRO

Deferido

Yuri Hitalo Carvalho gomes

Deferido

YURI LINDOSO LEITE

Deferido

Lista de Pedidos INDEFERIDOS de PÓS-GRADUAÇÃO
Nome

Situtação

Ana Catarina de Sousa Silva

Indeferido

Ana Cláudia Leal Rodrigues

Indeferido

Ana Leticia Lopes de Sousa

Indeferido

ANA PAULA BRILHANTE SIPAUBA

Indeferido

Anne Arieth Feitosa Aguiar Lima

Indeferido

Arnaldo Bruno Silva Gomes

Indeferido

Auricelia dos Santos Gomes

Indeferido

Brenda Hanley Melo de Carvalho

Indeferido

DANNIEL FILHO ALVES FERREIRA

Indeferido

Débora dos Santos Carvalho de Alencar

Indeferido

Edson Gonçalves Silva

Indeferido

eduardo vinicius de sousa holanda

Indeferido

ELISÂNGELA NADLA DE CARVALHO GOMES

Indeferido

Emanuela Almeida Galvão

Indeferido

Emanuel dos Santos Monteiro

Indeferido

FERNANDA BRITO AMARAL

Indeferido

Flávia Roberta Abreu Martins

Indeferido

Francília Lima de Souza

Indeferido

Francisca Janielle Elias dos Santos

Indeferido

Francisco das Chagas da Silva Junior

Indeferido

FRANCYENE KELINE COSTA LIMA

Indeferido

Glawillson dos Santos França

Indeferido

HIARLAN BRUNO FONSECA NUNES

Indeferido

IANA SAMARA ALVES FERREIRA

Indeferido

Isis Loisis Macedo dos Santos

Indeferido

ISLA GLENNER SOARES CARVALHO

Indeferido

JOICY KELLY DE CARVALHO COSTA ANDRADE

Indeferido

Jonh Hanslley Lima Duarte

Indeferido

Juliana lino santos

Indeferido

Juliano Remanso Marques Júnior

Indeferido
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JUSSARA FARIAS DA SILVA

Indeferido

KAIO SOARES MELO DA SILVA

Indeferido

KARLA EUGÊNIA DE MOURA SÁ

Indeferido

Laiany Teixeira Costa

Indeferido

LARA ALMEIDA DE SOUSA

Indeferido

LYA RODRIGUES DOS SANTOS

Indeferido

Manoel José de Moura Neto

Indeferido

Maria da Conceição Pereira dos Santos

Indeferido

Maria Karuline de Sousa Lima

Indeferido

Mariana Silva de Oliveira

Indeferido

MARIA VANDERLANIA FERREIRA DE SANTANA

Indeferido

Maria Vitória Araújo Rodrigues

Indeferido

MATHEUS MARQUES CARVALHO

Indeferido

Mayra Beatriz Lima Ramos

Indeferido

Naiza Ferreira Silva

Indeferido

Natanael melo da silva

Indeferido

Patrícia Neves Lopes Silva

Indeferido

PAULO RENAND DA SILVA RAMALHO

Indeferido

Pedro James Sousa

Indeferido

Raylla Barros da Silva

Indeferido

Robson Alexandre Santos Silva

Indeferido

Sara Monique de Sousa Lemos

Indeferido

Sérgio Olimpio Silva Soares

Indeferido

Thalita Dantas Duarte

Indeferido

VANESSA CAVALCANTE BEZERRA

Indeferido

VITORIA REGIA SILVA GOMES

Indeferido

Wanderson da Costa Saraiva

Indeferido

Wesley Pacheco Sena

Indeferido

Wilton Magalhães Santos

Indeferido

Yandra Portela

Indeferido

1.2. O detalhamento da análise do motivo do indeferimento encontra-se disponível na página do site de acompanhamento do candidato.
1.3. O prazo para Recursos da isenção da Taxa Inscrição é dia 21 de julho de 2022, por meio do endereço eletrônico
https://www.mppi.mp.br/internet/concursos-e-selecoes já disponibilizado no Edital nº 38/2021. O resultado destes Recursos será publicado em 22
de julho de 2022.
1.4. No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de documentação pendente ou complementação desta.
1.5. O candidato que tiver seu pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido deverá, para ter sua inscrição efetivada, efetuar o
pagamento do boleto, nos termos do Edital PGJ/PI Nº 38/2022, até o dia 25 de julho de 2022.
Teresina, 21 de julho de 2022.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

2. SUBPROCURADORIA DE JUSTIÇA INSTITUCIONAL
[]

2.1. EXTRATOS DE DECISÕES 24728
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0330.0019016/2022-75
Requerente: Yan Rêgo Brayner
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 372/2022
(Sei nº 0272626) e da Controladoria Interna sob nº 515/2022 (Sei nº 0273777), o pagamento de 1 ½ (Uma e meia) diárias, em favor do
colaborador eventual YAN RÊGO BRAYNER, Delegado de Polícia Civil, matrícula nº 299050-4 (PCPI), devido a seu deslocamento de
Teresina-PI para o interior do Estado do Piauí, no período de 10 a 11/07/2022, para realizar viagem de trabalho a serviço do
GAECO/MPPI, conforme Portaria PGJ/PI nº 2346/2022 (Sei nº 0272101).
Teresina-PI, 15 de julho de 2022
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Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0330.0019017/2022-48
Requerente: Vilmar da Silva Dias
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 373/2022
(Sei nº 0272920) e da Controladoria Interna sob nº 513/2022 (Sei nº 0274144), o pagamento de 1 ½ (Uma e meia) diárias, em favor do
colaborador eventual VILMAR DA SILVA DIAS, Agente de Polícia Civil, matrícula nº 299102-X (PCPI)), devido a seu deslocamento de
Teresina-PI para o interior do Estado do Piauí, no período de 10 a 11/07/2022, para realizar viagem de trabalho a serviço do
GAECO/MPPI, conforme Portaria PGJ/PI nº 2346/2022 (Sei nº 0272106).
Teresina-PI, 15 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0330.0019018/2022-21
Requerente: Frederico Guilherme Melo de Carvalho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 374/2022
(Sei nº 0272941) e da Controladoria Interna sob nº 512/2022 (Sei nº 0273665), o pagamento de 1 ½ (Uma e meia) diárias, em favor do
colaborador eventual FREDERICO GUILHERME MELO DE CARVALHO FILHO, Agente de Polícia Civil, matrícula nº 299142-0 (PCPI),
devido a seu deslocamento de Teresina-PI para o Interior do Estado do Piauí, no período de 10 a 11/07/2022, para realizar viagem de
trabalho a serviço do GAECO/MPPI, conforme Portaria PGJ/PI nº 2346/2022 (Sei nº 0272110).
Teresina-PI, 15 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 19.21.0055.0019391/2022-89
Requerente: Rogério Azevedo Silva
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, em consonância com os pareceres da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças sob nº 382/2022
(Sei nº 0275904) e da Controladoria Interna sob nº 522/2022 (Sei nº 0276247), o pagamento de 1 ½ (Uma e meia) diárias, em favor do Policial
Militar ROGÉRIO AZEVEDO SILVA, Capitão da PMPI, devido a seu deslocamento de Teresina-PI para Baixa Grande do Ribeiro-PI, no
período de 10 a 11/07/2022, para realizar viagem de trabalho ao interior do Estado, a serviço do GAECO, conforme designado na
Portaria PGJ/PI nº 2346/2022 (Sei nº 0274492).
Teresina-PI, 18 de julho de 2022
Hugo de Sousa Cardoso
Subprocurador de Justiça Institucional

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA 24707
7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI
SIMPnº001165-369/2021
ManifestaçãodaOuvidoria:933/2021
Trata-se de denúncia realizada, em 05/03/2021, na Ouvidoria do MPPI, relatando que farmácias em Parnaíba, em especial a Farmácia Pague
Menos, estão realizando teste para COVID-19 dentro do estabelecimento comercial, fazendo filas de pessoas possivelmente infectadas há
poucos metros dos demais clientes.
Em despacho de ID: 3913492, entendendo que o denunciante narrou os fatos, mas não juntou provas do que estava informando, foi requerido
que a Ouvidoria do MPPI contactasse o denunciante para que este fornecesse os elementos probatórios que possuísse, como fotos ou filmagens.
A ouvidoria, através de e-mail, informou que até a presente data o denunciante não havia enviado complementação da documentação solicitada.
CONSIDERANDO que o presente procedimento é desprovido de elementos de informação mínimos para o ínicio de uma apuração;
CONSIDERANDO que o noticiante não atendeu à intimação para complementá-la;
CONSIDERANDO que o art. 4º, III, da Resolução 174 do CNMP determina que a notícia de fato será arquivada quando for desprovida de
elementos de prova ou de informação mínimos para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação para complementá-la;
Promovo o arquivamento da presente Notícia de Fato, nos termos do artigo supracitado, sem prejuízo de reavaliação do caso.
ÀSecretariaUnificada,determino:
Encaminhe-se a presente promoção de arquivamento para publicação no diário do Ministério Público;
Comunique-se ao Conselho Superior do MPPI;
Comunique-se à Ouvidoria do MPPI, fazendo menção à manifestação nº 933/2021, tendo em vista que a denúncia foi de lá encaminhada.
É a promoção de arquivamento. Parnaíba/PI, 28 de janeiro de 2022.
EDILVOAUGUSTODEOLIVEIRASANTANA
Promotor de Justiça - 7ª PJ/PHB

3.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA 24708
SIMP: 000617-161/2022
ATO DE INDEFERIMENTO
Trata-se de atendimento ao público, SIMP nº 000617-161/2022, instaurado em decorrência do ofício nº 025/2022, oriundo da Central de
Tratamento de Resíduos Ltda., solicitando providências quanto ao aterro sanitário de Esperantina/PI.
Em consulta nos sistemas e livros desta Promotoria de Justiça verificou-se a existência do atendimento ao público - SIMP 000397-161/2022 e
inquérito civil nº 17/2020 - SIMP: 001029-161/2019, autuado na 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina, com objeto correlato aos fatos
mencionados nos documentos de ID nº 53940885.
Compulsando os autos referidos, verificou-se que todas as medidas cabíveis foram adotadas por este Órgão Ministerial, e, infrutíferas as
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providências administrativas adotadas, foi ajuizada em 28/10/2021, Ação Civil Pública de Responsabilidade por Danos Ambientais, tendo como
réu o Município de Esperantina/PI, razão pela qual fora exarada Promoção de Arquivamento nos autos do inquérito civil referido.
Eis o relatório.
Pelo exposto, verifico que as informações analisadas no presente SIMP já foram acompanhadas no SIMP 000397-161/2022 e inquérito civil nº
17/2020 - SIMP: 0001029-161/2019.
Por todo o exposto, indefiro a instauração de procedimento extrajudicial, com o fim de não gerar duplicidade de procedimentos, com mesmo
objeto e partes.
Conforme descreve o art. 4º, § 2º da Resolução nº 174/2017 do CNMP, deixo de determinar a cientificação do noticiante.
Cumpridas as diligências, conclusos.
Esperantina/PI, assinado e datado eletronicamente
ADRIANO FONTENELE SANTOS
Promotor de Justiça

3.3. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA 24709
PORTARIA N°. 07-07/2022
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da CARTA MAGNA;
no artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº. 12, de 18 de dezembro de
1983, e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte a Notícia de Fato SIMP Nº. 000349-369/2022,no necessário Procedimento
Preparatório, objetivando a apuração de eventual crime de desobediência, bem como, desvio da finalidade originária de recurso público recebido
para realização de Exame Clínico, em sede de processo judicial, em vista da ausência de prestação de contas ou meio diverso de comprovação
nos autos, o que reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que, ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que foi autuada Notícia de Fato sob o SIMP N°. 000349-369/2022, na data de 27 de janeiro de 2022, com o fito de apurar
eventual crime de desobediência, bem como, desvio da finalidade originária de recurso público recebido para realização de Exame Clínico, em
sede de processo judicial, em vista da ausência de prestação de contas ou meio diverso de comprovação nos autos;
CONSIDERANDO que em sede de último despacho, foi determinado que com a cópia do Processo Nº. 0802687-45.2020.8.18.0031, fosse
oficiado o noticiante, para ciência da autuação do presente procedimento inicial de investigação e apresentação de informações acerca da
destinação dos valores recebidos por meio de alvará judicial expedido em sede dos referidos autos, fazendo juntar toda documentação apta a
comprovar a aquisição dos medicamentos pleiteados;
CONSIDERANDO que restou expedido o Ofício Nº. 820/2022/349-369/2022-SUPJ/PHB-PI, endereçado ao Senhor Raimundo do Prado Galeno,
ora noticiado, para apresentação das informações retromencionadas;
CONSIDERANDO que houve o decurso do prazo para resposta sem, contudo, manifestação da parte;
CONSIDERANDO que em último despacho nos autos restou determinado a reiteração dos termos do Ofício Nº. 820/2022/349-369/2022SUPJ/PHB-PI, para o noticiante, assim como, determinou que oficiasse a Procuradoria Adjunta para Políticas de Saúde Pública do Município de
Parnaíba (PI), endereçado ao Senhor George César Pessoa Araújo, solicitando informações quanto à eventual prestação de contas do Senhor
Raimundo do Prado Galeno no setor, e em caso positivo, que juntasse aos autos a documentação comprobatória do feito;
CONSIDERANDO que o ofício expedido para a Procuradoria Adjunta para Políticas de Saúde Pública do Município de Parnaíba (PI), decorreu o
prazo de resposta, sem nenhuma manifestação;
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias da instauração da Notícia de Fato em lume, sendo necessárias novas
diligências, para obtenção de informações iniciais acerca do objeto dos autos;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório tem por objeto a apuração de elementos para identificação dos investigados ou do objeto
tratado nos autos, a fim de servir de base à instauração de inquérito civil respectivo, conforme artigo 1º, § 4º, da Resolução CNMP Nº. 023/2007.
Ademais, com intuito de dar continuidade as investigações, a fim de sanar as lacunas existentes no fato noticiado, necessário se faz o
prosseguimento da investigação.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, na forma do artigo 2º, § 4º ao § 7º, da Resolução do CNMP Nº. 23, de 17 de
setembro de 2007, e Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, objetivando a apuração de
eventual crime de desobediência, bem como, desvio da finalidade originária de recurso público recebido para realização de Exame Clínico, em
sede de processo judicial, em vista da ausência de prestação de contas ou meio diverso de comprovação nos autos,determinando as seguintes
providências:
a) autuação da presente Portaria, acompanhado dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção - CACOP, para conhecimento,
conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
b) remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso
VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
c) com cópia desta portaria, expeça-se ofício a Procuradoria Adjunta para Políticas de Saúde Pública do Município de Parnaíba (PI), endereçado
ao Senhor George César Pessoa Araújo, com entrega em mãos, requisitando informações quanto à eventual prestação de contas do Senhor
Raimundo do Prado Galeno no setor, e em caso positivo, que junte aos autos a documentação comprobatória do feito, fixando o prazo de 30
(trinta) dias de resposta em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das diligências, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 20 de julho de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PORTARIA N°. 06-07/2022
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por ingerência do Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, Estado do
Piauí, responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com âncora no artigo 129, inciso III, da CARTA MAGNA;
no artigo 25, inciso IV, da Lei Nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1983; no artigo 36, inciso IV, da Lei Complementar Nº. 12, de 18 de dezembro de
1983, e no artigo 8º, § 1º, da Lei Nº 7.347/85, neste ato converte a Notícia de Fato SIMP Nº. 000311-426/2022,no necessário Procedimento
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Preparatório, com a finalidade de apurar os fatos apresentados pelo noticiante, relacionados a eventual falta de infraestrutura adequada na
Creche Pré-Escolar Tipo II Diana Maria Albuquerque Ferreira, no Município de Parnaíba (PI), o que reverbera o seguinte:
CONSIDERANDO que, ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, como preceitua o artigo 127, da Carta Magna;
CONSIDERANDO que foi autuada Notícia de Fato sob o SIMP N°. 000165-426/2022, na data de 18 de março de 2022, com o fito de apurar
eventual falta de infraestrutura adequada na Creche Pré-Escolar Tipo II, Diana Maria Albuquerque Ferreira, no Município de Parnaíba (PI);
CONSIDERANDO que a educação constitui um direito social expresso no artigo 6º, da Carta Magna, segundo o qual "são direitos sociais a
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição";
CONSIDERANDO que em sede de despacho inicial de autuação, foi determinada a expedição de ofício à Secretaria de Educação (SEDUC) do
Município de Parnaíba (PI), solicitando informações e documentação comprobatória sobre a estrutura e segurança das pessoas que se
encontram na escola, especificando qual a motivação da mesma após de 07 (sete) meses que foi inaugurada, permanece na situação precária
registrada na denúncia, bem como, que justifique a abertura da escola nessas condições e informe as medidas que serão tomadas para
solucionar a questão, e à Coordenação da Creche Pré-escolar Tipo II Diana Maria Albuquerque Ferreira, no Município de Parnaíba (PI),
solicitando manifestação sobre a segurança dos alunos e professores dentro do estabelecimento, acompanhado da devida documentação
comprobatória, bem como, quais medidas serão tomadas a fim de solucionar a questão;
CONSIDERANDO que em resposta, Secretaria de Educação (SEDUC) do Município de Parnaíba (PI), encaminhou o Ofício Nº. 42/2022
informou que: "a Creche pré-escolar Tipo II denominada Diana Maria Albuquerque Ferreira, foi construída através da parceria entre o Município
de Parnaíba e o Ministério da Educação, com base no PROJETO PADRÃO FNDE, conforme TERMO DE COMPROMISSO Nº. PAC2 7590/2013.
É importante ressaltar que o referido projeto original da creche não contempla a construção de muro de vedação no entorno da escola, no
entanto, município de Parnaíba já protocolou, junto ao FNDE, a solicitação de uso de saldo com seus respectivos PROJETOS, para analise a
aprovação por parte do FNDE. Após aprovação, os projetos serão encaminhados para Central de Licitações e Contratos da Prefeitura de
Parnaíba para que seja providenciado processo licitatório e posterior contratação da empresa vencedora do certame";
CONSIDERANDO que quando ao expediente endereçado à Coordenação da Creche Pré-escolar Tipo II Diana Maria Albuquerque Ferreira,
houve a confirmação de recebimento, Documento Nº. 53233358, sem que fosse apresentada manifestação;
CONSIDERANDO que a manifestação apresentada pelo ente público, via Ofício Nº. 42/2022, é datada de 04 de abril de 2022, o que evidencia o
lapso desde sua expedição até a presente data;
CONSIDERANDO que o artigo 14, § 3º, do Ato PGJ Nº. 931/2019, estabelece que o ofício de requisição de informações e/ou documentos será
direcionado pela secretaria unificada ao seu destinatário, com o recebido pessoalmente pelo destinatário ou, se remetido pelos Correios, via
"AR/MP" - Aviso de Recebimento em Mãos Próprias;
CONSIDERANDO que não constam informações quanto as medidas adotadas para garantir a segurança dos alunos e professores na unidade de
ensino;
CONSIDERANDO que já transcorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias da instauração da Notícia de Fato em lume, sendo necessárias novas
diligências, para obtenção de informações iniciais acerca do objeto dos autos;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório tem por objeto a apuração de elementos para identificação dos investigados ou do objeto
tratado nos autos, a fim de servir de base à instauração de inquérito civil respectivo, conforme artigo 1º, § 4º, da Resolução do CNMP Nº.
023/2007.
Ademais, com intuito de dar continuidade as investigações, a fim de sanar as lacunas existentes no fato noticiado, necessário se faz o
prosseguimento da investigação.
DE MAIS A MAIS, TOMO POSIÇÃO:
Instaurar-se o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, na forma do artigo 2º, § 4º ao § 7º, da Resolução do CNMP Nº. 23, de 17 de
setembro de 2007, e Resolução Nº. 001/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com a finalidade de apurar
os fatos apresentados pelo noticiante, relacionados a eventual falta de infraestrutura adequada na Creche Pré-Escolar Tipo II Diana Maria
Albuquerque Ferreira, no Município de Parnaíba (PI),determinando as seguintes providências:
a) autuação da presente Portaria, acompanhado dos documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio, conforme
determina o artigo 8º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Piauí, com remessa desta
portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania(CAODEC), para
conhecimento, conforme determina o artigo 6º, § 1º, da Resolução Nº. 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
b) remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 4º, inciso
VI, e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução Nº. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
c) oficie-se a Secretária de Educação do Município de Parnaíba (PI), com entrega pessoal, requisitando sua manifestação acerca de
atualizações referentes à construção do muro, informando se houve a autorização para uso de saldo remanescente em conta e se o processo
licitatório já foi iniciado, haja vista o lapso desde o recebimento do último expediente, bem como, quais medidas estão sendo adotadas para
garantir a segurança do local até a conclusão da obra, acompanhado da devida documentação comprobatória, consignando o prazo de
resposta em 30 (trinta) dias corridos;
d) oficie-se a Coordenação da Creche Pré-escolar Tipo II Diana Maria Albuquerque Ferreira, no Município de Parnaíba (PI), de forma
pessoal, requisitando manifestação sobre a segurança dos alunos e professores dentro do estabelecimento, acompanhado da devida
documentação comprobatória, bem como, quais medidas serão tomadas a fim de solucionar a questão, consignando o prazo de resposta em
30 (trinta) dias corridos.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Uma vez concluídos os prazos concedidos para ditas informações, certificado o cumprimento das diligências, venham conclusos.
Registros necessários em SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 20 de julho de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Resta observada Notícia de Fato registrada em SIMP sob o Nº. 000255-369/2022, pertinente à inadimplência de Publicação de itens do Relatório
Bimestral de Execução Orçamentária por parte do Município de Ilha Grande (PI).
O presente procedimento teve início a partir do Ofício Circular Nº. 09/2021/CACOP, encaminhado pela Coordenação do Centro de Apoio
Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio - CACOP, com Ofício Nº. 12/2021, em anexo, expedido pela Direção do Diário
Oficial dos Municípios, apresentando relação dos municípios inadimplentes com relação às publicações da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF,
na data de 28 de julho de 2021, restando observada pendência do Município de Ilha Grande (PI), quanto à publicação do Anexo 07 (RESTOS A
PAGAR - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e órgão) e do Anexo 14 (SIMPLIFICADO - Demonstrativo Simplificado do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária).
Nesse sentido, foi autuada a Notícia de Fato em SIMP Nº. 000255-369/2022, com tramitação na 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI),
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tendo como diligência inicial o encaminhamento de ofício ao Prefeito do Município de Ilha Grande (PI), solicitando manifestação acerca dos fatos,
bem como, informação se foi realizada a devida publicação de dados, de modo a sanar a inadimplência eventualmente existente.
Ocorre que, em atendimento aos termos do aludido Despacho Inicial de Autuação, a Procuradoria-Geral da Prefeitura de Ilha Grande (PI)
apresentou resposta, via Documento Nº. 53183237, informando que "tendo em vista a demora na finalização da prestação de contas referente ao
ano de 2020 (gestão passada), foi necessário republicar todos os docs referentes aos RESTOS A PAGAR e ao SIMPLIFICADO, desta feita, faz
juntada das publicações solicitadas.".
Nesse diapasão, decidiu-se por oficiar o Diário Oficial dos Municípios, com cópia da manifestação encaminhada pelo Procurador-Geral do
Município de Ilha Grande (PI), solicitando informações sobre eventuais persistências quanto ao inadimplemento de obrigações pela
municipalidade, a fim de certificar que a entidade cumpre com seus deveres atempadamente perante o órgão.
Em sede de resposta, por meio do Ofício Nº. 11/2022, constante no Documento Nº. 53480263, o Diretor-Geral do Diário Oficial dos Municípios
informou que foi constatado que a Prefeitura Municipal de Ilha Grande (PI) se encontra, presentemente, em situação de adimplência para com
suas publicações oficiais obrigatórias, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, da Constituição da República e da Constituição do
Estado do Piauí. Ademais, informou não ser usual atrasos por parte do município em questão para com suas obrigações da espécie.
Assim, verifica-se que a questão se encontra devidamente solucionada, fato que embasa o processo de arquivamento dos presentes autos,
conforme disposição do artigo 4º, inciso I, da Resolução CNMP Nº. 174/2017, vejamos:
"Art. 4º A Notícia de Fato será arquivada quando:
I - o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial ou já se encontrar solucionado;
(...)"
Deixa-se de cientificar o noticiante, em razão da instauração de procedimento a partir de dever de ofício, nos termos do artigo 4º, § 2º, da
Resolução do CNMP Nº. 174/2017.
Comunique-se o arquivamento dos autos ao CSMP, por ofício, via sistema eletrônico.
Remeta-se os autos à Secretaria Unificada - SU, para cumprimento das diligências, em observância ao Ato PGJ Nº. 931/2019.
Registros necessários em SIMP.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 20 de julho de 2022.
DR. ANTENOR FILGUEIRAS LÔBO NETO
Titular da 01ª Promotoria de Justiça de Parnaíba (PI)

3.4. 48ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24710
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 001919-361/2020
DESPACHO
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pela 6ª Promotoria de Justiça de Picos-PI, a partir da Portaria nº 29/2021, de 14/05/2021,
instruído com peças de informações encaminhadas através do despacho exarado nos autos do inquérito policial nº 0000276-35.2015.8.18.0032,
com pedido de arquivamento formulado pela 5ª Promotoria de Justiça de Picos, em razão da falta de justa causa que comprove a tipicidade da
conduta e autoria do investigado.
O presente procedimento foi instaurado com a finalidade de apurar a inércia da Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos-PI, para empreender
diligências com a finalidade de realizar a oitiva do Policial Militar Zenon e a perícia metalográfica no veículo objeto do crime.
Relatório com resumo dos autos no ID. 4332704 e ID.53569920/2.
No dia 11/05/2022, oficiou-se ao delegado HILDSON RODRIGUES LEAL SILVA, atualmente lotado no GRECO, que preside o inquérito policial n°
80/2014 (Themis/TJPI com o n° 0000276-35.2015.8.18.0032).
Em resposta, datada de 17/05/2022, a autoridade policial informou ter adotado as diligências necessárias para realizar a perícia na motocicleta
(id. 53607963/3). Nesse aspecto, consta ofício enviado à empresa Vip Leilões no dia 17/05/2022, a fim de localizar o veículo (id. 53638084/2).
Ademais, no dia 14/06/2022, expediu-se novo ofício direcionado à autoridade policial (ID: 53802244/2), não houve retorno. Diligência reiterada em
14/07/2022, por meio do ofício nº 114/2022-48ªPJ/MPPI (ID: 53977836/2), respondida em 18/07/2022 (ID: 54001426/2), quando o delegado
responsável destacou continuar monitorando a situação da motocicleta, a ser localizada no pátio da empresa VIP Leilões. Decido.
Nos termos da Resolução CPJ-PI n° 03/2018, este órgão ministerial possui atribuição para exercer o controle externo da atividade policial, de
forma concentrada/abstrata (art. 29, XIV, "d", da Resolução CPJ n° 03/2018), cabendo ao promotor natural o controle difuso/concreto da
atividade policial.
Nesse aspecto, a existência do inquérito policial Themis/TJPI n° 0000276-35.2015.8.18.0032 possibilita a atuação do promotor natural no tocante
ao controle difuso da atividade policial.
Além disso, a Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, que disciplina a tramitação das Notícias de Fato e Procedimentos Administrativos
no âmbito do Ministério Público, estipula que o procedimento administrativo será arquivado quando seu objeto estiver solucionado ou já existir
apuração sobre o caso. Vejamos:
Art. 8° O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a:
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
Art. 11. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo
período, desde que haja decisão fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos.
Art. 12. O procedimento administrativo previsto nos incisos I, II e IV do art. 8º deverá ser arquivado no próprio órgão de execução, com
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, sem necessidade de remessa dos
autos para homologação do arquivamento.
Art. 13. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, previsto no inciso III do art. 8°, o noticiante será
cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e
Revisão, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1º A cientificação será realizada, preferencialmente, por correio eletrônico.
§ 2º A cientificação é facultativa no caso de o procedimento administrativo ter sido instaurado em face de dever de ofício (grifei).
Assim, em vista das diligências adotadas no
âmbito deste procedimento, que resultaram na colheita do depoimento de Zenon de Moura (ID: 53274058) e esclarecimentos acerca do
procedimento a ser adotado para perícia na motocicleta, resta por exaurido o objeto, motivo pelo qual o arquivamento é medida que se impõe.
ISTO POSTO, determino o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Administrativo, nos termos do art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme o art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Após os registros de praxe, notadamente as formalidades junto ao Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP), dê-se baixa na distribuição e
demais registros.
Teresina-PI, 20 de julho de 2022.
Elói Pereira de Sousa Júnior
Promotor de Justiça titular da 48ª PJ
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Execução Penal, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública

3.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24711
SIMP n. 000876.361.2022
DECISÃO
Trata-se de manifestação enviada pelo Sr. Kennedy Wanderson por meio da Ouvidoria do MPPI aduzindo irregularidades em publicação de
licitação no Município de Picos-PI.
O noticiante aduz que o Pregão n. 024/2022 que tem como objeto urnas funerárias e serviços funerários foi publicada no mural do TCE-PI no dia
27.05.2022 e no dia 31.05.2022 foram abertas as propostas, havendo possível favorecimento a referida empresa, prejudicando demais
concorrentes.
Solicitou ao ente municipal cópia integral do processo licitatório em questão, bem como informasse acerca da procedência da denúncia.
O município de Picos enviou esclarecimentos e cópia do Pregão n.
024.2022, juntado em Id n. 53915762.
É o que cabe relatar. Passo a decidir.
O cerne da presente notícia de fato foi apreciar suposta irregularidade na publicação de Pregão nº 024.2022 do município de Picos, que tinha
como objeto a aquisição de urnas e serviços funerários para atender demanda municipal.
Analisando-se o feito verificou-se que o ente municipal fez as devidas publicações no dia 17.05.2022 e 19.05.2022, dando a devida publicidade e
respeitando o intervalo mínimo de 8 (oito) dias úteis entre a publicação e a realização da licitação
n. 53961068.
Pesquisa feita no mural de licitações do TCE-PI confirmando, juntada de Id
Assim, pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, considerando a resolutividade da situação apreciada, sem prejuízo
de desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Notifique-se o denunciante por meio de contatos presente na manifestação inicial acerca da Decisão.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Picos/PI, 12 de julho de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça
Noticia de Fato nº 037.2022 SIMP nº 000101.426.2022
PORTARIA N° 031/2022
IC - INQUÉRITO CIVIL
A Dra. MICHELINERAMALHOSEREJODA
SILVA, Ex.ma Sra. Promotora de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça no Município de Picos/PI,arrimada no art. 127, caput, e 129, da
CRFB, no uso de suas atribuições legais e, etc.,
CONSIDERANDO:
que o art. 127 e 129, da Constituição Federal impõe como poder-dever do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
que segundo a Resolução CNMP nº 23/077 o inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para apurar fato que possa
autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o
exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais;
que se denota dos autos da Notícia de Fato nº 037.2022, SIMP nº 000131.426.2022, que a Sra. Daiane de Araújo Barros (CPF nº 06966428329),
Secretária Legislativa da Câmara de Vereadores de São Luís do Piauí, residiria no Município de Picos e esporadicamente comparece ao
Município para exercer sua função;
que diante do aparente descumprimento de carga horária, necessário se perquirir se há dano ao erário e dolo dos agentes;
RESOLVE:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL a fim de averiguar suposta ausência de prestação de serviço por parte da servidora pública Daiane de Araújo Barros
(CPF nº 06966428329), Secretária Legislativa da Câmara de Vereadores de São Luís do Piauí e verificar se houve lesão ao erário público por
descumprimento de carga horária laboral da servidora, quando de sua prestação de serviço para Câmara Municipal de São Luís do Piauí no ano
de 2021, pelo que, DETERMINA-SE:
Registre-se e autue-se a presente Portaria e documentos que a acompanham, com alimentação do sistema próprio do MPPI e SIMP;
Ademais, este Órgão Ministerial determina à Secretaria Unificada o que se
segue:
Publique-se a portaria em lume e documentos que a acompanham no DOEMPPI em atenção ao disposto no art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/07;
Encaminhe-se cópia desta Portaria ao CACOP/MPPI em atenção ao disposto no art. 6º, §1º da Resolução CPJ-PI nº 001/2008.
Comunique-se ao E. CSMP a presente instauração, bem como aos investigados, Edilson Batista de Sousa (CPF n. 81825994315) e Daiane de
Araújo Barros (CPF nº 06966428329).
Requisite-se ao Presidente da Câmara de Vereadores de São Luís do Piauí que informe e comprove documentalmente, no prazo de 10 (dez)
dias, qual o vínculo, função ocupada, carga horária e escala de trabalho de Daiane de Araújo Barros (CPF nº 06966428329) junto à referida casa
legislativa.
Realize-sepesquisa no Portal do Conveniado do TCE-PI (Sagres Contábil e Sagres Folha) buscando identificar todos os pagamentos efetuados
pela Câmara de Vereadores de São Luís do Piauí à Sra. Daiane de Araújo Barros (CPF nº 06966428329) dos anos de 2017 a 2022.
Ante a existência da Secretaria Unificada das Promotorias de Picos-PI, bem como pela realização de distribuição automática do feito via sistema
SIMP, deixo de designar secretário(a) para atuação;
931/2019.
Diligências no prazo de Lei, observados os ditames do Ato PGJ n.º
Picos/PI, 15 de julho de 2022.
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça
SIMP 000038-088.2020
DECISÃO
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO.JUSTACAUSAPARAINSTAURAÇÃO.FISCALIZAÇÃODOPORTALDATRANSPARÊNCIADOMUNICÍPIO
DEAROEIRASDOITAIM-PI.RESOLUTIVIDADE DO OBJETO.ARQUIVAMENTO.
Procedimento instaurado e diligências realizadas logrando êxito na resolutividade do objeto do presente feito.
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar e fiscalizar o Portal da Transparência do Município de Aroeiras do Itaim-PI,
notadamente se está sendo devidamente alimentado a fim de verificar a existência de eventuais irregularidades.
Procedimento aberto de ofício por este Parquet, solicitando inicialmente o preenchimento de checklist disponibilizado pelo CACOP por meio do
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Ofício n. 02/2020.
Checklist preenchido e juntado em Id n. 33624492 com diversas irregularidades e ausentes várias informações pertinentes ao sítio eletrônico.
Em manifestação preliminar, o ente municipal aduziu que determinou ao setor competente que providenciasse as imediatas correções e que já
teriam sido feitas, juntando documentos em Id n. 33938528.
n. 53619280.
Procedeu-se com novo preenchimento de checklist em Id n. 53602817 e Id
O município anexou Ofício e documentos comprobatórios de saneamento das irregularidades faltantes.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
O cerne do presente procedimento administrativo é o acompanhamento e a fiscalização do Portal da Transparência do Município de Aroeiras do
Itaim-PI, notadamente se está sendo devidamente alimentado a fim de verificar a existência de eventuais irregularidades.
Têm-se dos autos que, foi feito pesquisa no portal da transparência e verificou-se que haviam poucas irregularidades faltantes, o que
posteriormente, em manifestação, o município comprovou documentalmente o saneamento das mesmas, dando a devida publicidade de todos os
atos e documentações pertinentes à gestão municipal.
Juntada de nova pesquisa e checklist em Id n. 53602817.
Documentos comprobatórios juntado em Id n. 53947506.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutivadeste Parquet.
Assim, pelos motivos expostos, promovo o ARQUIVAMENTOdo presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com remessa de cópia digital desta, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se.
Picos/PI, 15 de julho de 2022
MICHELINERAMALHOSEREJODASILVA
Promotora de Justiça
DECISÃO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ORIENTATIVA AO
MUNICÍPIO DE WALL FERRAZ QUANTO AO NEPOTISMO. RESOLUTIVIDADE DO OBJETO. ARQUIVAMENTO.
Procedimento instaurado e diligências realizadas logrando êxito na resolutividade do objeto do presente feito.
Trata-se de Procedimento Administrativo nº 011.2021, SIMP nº 000008.088.2021, instaurado visando acompanhar o cumprimento da Súmula
Vinculante nº 13 do STF pelo município de Wall Ferraz-PI.
Expediu-se a Recomendação nº 002/2021 ao Prefeito Municipal de Wall Ferraz-PI para que fossem seguidas as orientações no tocante à
contratação de pessoas que podem ensejar nepotismo na máquina pública.
Em resposta a solicitação, o município informou o acatamento da recomendação, dando, pois, resolutividade ao objeto do feito.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
O cerne do presente procedimento administrativo foi, em síntese, expedir-se orientações ao Município de Wall Ferraz-PI no que se refere ao
cumprimento das regras de nepotismo contidas na súmula vinculante nº 13 do STF.
Têm-se dos autos que, após a expedição de recomendação deste órgão ministerial ao gestor municipal, informou-se o acatamento da referida
recomendação.
Portanto, o presente procedimento encontra-se com seu objeto esgotado diante da atuação resolutiva deste Parquet.
Assim, pelos motivos expostos, promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, pois exaurido seu objeto.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Com remessa de cópia digital desta, comunique-se ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Deixo de comunicar as partes em razão do disposto no art. 13, §2º da Resolução nº 174/2017.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se.
Picos/PI, 23 de fevereiro de 2021.
MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
Promotora de Justiça
Inquérito Civil
SIMP n. 001510.361.2019
DECISÃO
Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir do Ofício PGJ n. 111/2019, o qual encaminhava os Acórdãos n° 815 e 816/2019 - Processo
TC/002951, referente à prestação de contas do Município de Dom Expedito Lopes/PI, relativo ao exercício financeiro do ano de 2016.
Os aludidos Acórdãos tratam sobre contratação de consultoria jurídica sem prévio processo licitatório, que teria resultado na despesa de R$ 224.
130, 21, (duzentos e vinte e quatro mil cento e trinta reais e vinte e um centavos), constatada por falha nos indicadores e limites de recursos
provenientes do FUNDEB.
Despacho inicial datado de 23.10.2019, solicitando pesquisa e juntada de todas as peças de informação do Processo do TCE-PI.
Em Certidão de Id n. 34647859 o servidor da Secretaria Unificada demonstrou a impossibilidade de pesquisa no site do TCE-PI para juntada das
principais peças do Processo TC em questão.
Resposta do TCE-PI com juntada de Processo nos Ids: 53303007; 53303031 e 53303032.
Em análise da juntada de Processo verificou-se em Acórdão juntado em Id n. 53303032, PDF n. 38 que havia sido imputado débito de R$
511.808,12 (quinhentos e onze mil, oitocentos e oito reais e doze centavos) ao ex-gestor, o Sr. Alecxo de Moura Belo, solicitando que o Município
de Dom Expedito Lopes-PI informasse as providências adotadas para ressarcimento desse valor.
O ente municipal aduziu que o Acórdão havia sido reformado, retirando a imputação de débito e mantendo apenas multa no valor de 2.000
UFRs/PI, juntada em Id n. 53559319.
É um sucinto relatório.
Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, deve
guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que serviu para instaurar
procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de elementos probatórios de
confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
Nenhuma investigação pode ser perpétua, ainda mais se desprovida de elementos capazes de confirmar os indícios que ensejaram sua
instauração, exigindo-se do agente investigador aferição, frente à sua capacidade instalada, necessária medida de esforços disponíveis para
aquele afã, até porque arquivada esta ou aquela investigação, surgindo novos elementos probatórios que lhe sejam pertinentes, pode a mesma, a
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qualquer tempo, ser desarquivada, retomando-se até seu desiderato.
Ainda. Salutar recordar as diretrizes traçadas pelo CNMP, quando da publicação da "Carta de Brasília", em 29 de setembro de 2016, dentre
várias, a análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de procedimentos ineficientes, inúteis ou a instauração em
situações nas quais é visível a inviabilidade da investigação, bem como a necessidade delimitação do objeto da investigação, com a
individualização dos fatos investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da investigação.
Da cuidadosa análise dos autos, verificou-se que o objeto deste Inquérito Civil cingiu-se a apurar irregularidades perpetradas pelo Sr. Alecxo de
Moura Belo, prefeito à época do Município de Dom Expedito Lopes-PI, no exercício financeiro de 2016.
Pois bem, ante o supradito objeto fora diligenciado no feito a fim de apurar a procedência da denúncia, bem como se houve dano ao erário
público.
Tem-se dos autos que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí não imputou débito ao gestor, não identificando dano ao erário público, decidindo
pela aplicação de multa pelas irregularidades das contas, como se pode observar abaixo:
Neste interim, em consonância com entendimento do E. CSMP é desnecessário atuação ministerial para identificar qualquer dano ao erário,
levando em consideração que o relatório técnico de fiscalização não vislumbra prejuízo sofrido pelo ente municipal, sendo um esforço
desnecessário e dispendioso para o Parquet.
No azo, colaciona-se a Súmula 05 do E. CSMP/PI, a qual corrobora com o mencionado alhures:
Ademais, o Eg. CSMP/PI por algumas vezes já decidiu pela homologação de arquivamento de ICP que se baseou em acórdão do TCE/PI,
especialmente quanto à desnecessidade de apuração de dano pelo MP quando não constatado pela Corte de Contas, senão vejamos:
Ressalta-se por oportuno que toda documentação anexada nesta Decisão, está devidamente juntada aos autos deste Inquérito Civil.
Destarte, padece de cogência prolongar a investigação ministerial que se estende estando com o seu objeto esgotado, causando aumento do
acervo procedimental desta PJ, que sem dúvidas já é enorme.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico.
Comunique-se ao investigado Alecxo de Moura Belo acerca desta Decisão.
Seja feito a exclusão de Decisão de Id n. 53809860 devido ao erro constante na notificação do investigado.
Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Picos/PI, 11 de julho de 2022.
MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
Promotora de Justiça

3.6. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA 24712
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARNAÍBA/PI
PROMOTORIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
SIMP: 002276-369/2021
REQUERENTE: Conselho Tutelar de Parnaíba/PI
DESPACHO DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
Chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio do Ofício Nº 281/CT/2021 do Conselho Tutelar de Parnaíba/PI, de 06 de julho de 2021,
possível infração administrativa ou penal contra os menores (sob sigilo), (sob sigilo) e (sob sigilo), em face de sua genitora (sob sigilo), residente
e domiciliada no (sob sigilo).
Em último despacho, foi designada audiência com a (sob sigilo) para o dia 18/07/2022, com o fito de apurar as informações tratadas neste
procedimento extrajudicial.
No dia 18 de julho de 2022, às 10h45, através da plataforma Microsoft Teams, pelo link: (sob sigilo), realizou-se a audiência acima mencionada
com a presença deste Promotor de Justiça e da (sob sigilo).
Na ocasião, a requerida expôs a situação e informou que as crianças não estão em situação de risco ou vulnerabilidade, estudando regularmente,
com boa alimentação e sendo prioridade na vida da genitora. O relatório do CRAS (ID 53956475) constante nos autos também confirma que as
crianças não estão em situação de risco ou vulnerabilidade.
Diante disso, o representante ministerial entrou em contato com a conselheira tutelar Lidiane Miranda, que acompanha o caso em evidência,
oportunidade em que ela informou que fez visitas à residência da (sob sigilo) e verificou que as crianças estão bem e não há situação de risco ou
vulnerabilidade, afirmando que as denúncias feitas contra a genitora são infundadas.
É o relatório, passo a decidir.
Considerando que o feito foi devidamente cumprido e que as crianças estão bem, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente Notícia
de Fato, com base no art. 4º, inciso I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Outrossim, surgindo fatos novos, o Conselho Tutelar poderá suscitar, a qualquer momento, o Ministério Público para atuar.
Comunique-se ao Conselho Superior e ao Conselho Tutelar do presente arquivamento.
Publique o extrato do arquivamento no DOEMPPI, suprimindo o nome das crianças.
Baixas necessárias e movimentações no SIMP.
Cumpra-se.
Parnaíba (PI), 19 de julho de 2022.
Ruszel Lima Verde Cavalcante
Promotor de Justiça

3.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II24713
SIMP 000331-182/2022
PORTARIA 30/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que o texto constitucional, em seu art. 129, inciso II, estabelece que é função institucional do Ministério Público zelar pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO a necessidade de providenciar a homologação judicial dos Acordos de Não Persecução Civil nos 07/2021, 08/2021 e 09/2021,
firmados com Manoel Rodrigues de Sousa, Sávio Pacheco Alves e Tiara Pacheco Alves Andrade, respectivamente, nos autos do Inquérito Civil
nº 20/2018 (SIMP 171-182/2018 e 73-182/2022), na forma do art. 17-B, § 1º, III, da LIA, à consideração de que tais instrumentos de acertamento
já foram homologados pelo e. CSMP-PI, bem assim considerando a necessidade de posteriormente fiscalizar o cumprimento de suas cláusulas;
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CONSIDERANDO a necessidade de igualmente providenciar a homologação judicial do Acordo de Não Persecução Civil 01/2022, ajustado com
Fagner Marques Rodrigues, cuja avaliação pelo e. CSMP ainda se encontra pendente, para posteriormente adotar providências ao cumprimento
de suas cláusulas, caso corroborado pelo aludido órgão superior;
RESOLVE:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8º, III, e 9º da Resolução nº 174/2017- CNMP, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro no SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 19/2022, com o devido tombamento.
Como providência inicial, providencie-se pedido de homologação judicial dos ANPCs 07/2021, 08/2021 e 09/2021.
Após a homologação, cuja sentença deverá ser carreada aos autos, providenciar a notificação dos signatários dos ajustes, a fim de iniciem o
cumprimento das cláusulas pactuadas.
Após, venham os autos conclusos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 20 de julho de 2022.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II
PORTARIA 028/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127), bem como a missão de zelar pela
efetivação dos direitos assegurados às pessoas idosas, observados os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta inerentes à
matéria;
CONSIDERANDO a atribuição conferida ao Ministério Público pelo artigo 74do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), que lhe autoriza adotar as
medidas legais cabíveis, visando a zelar pelo cumprimento efetivo dos direitos e garantias conferidas às pessoas idosas, nas hipóteses do artigo
43 e 74 da mesma Lei, quando necessário ou o interesse público justificar;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato protocolada nesta Promotoria para acompanhar a situação do idoso Luís Paulo de Castro, que não se
encontra em condições de viver sem o auxílio de terceiros, haja vista a idade avançada e problemas de saúde, conforme atestado médico juntado
ao feito;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as medidas a serem adotadas pelo SUAS no atendimento do idoso, especialmente sobre a
indicação de quem poderia assumir a possível curatela;
R E S O L V E:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8º, III, e 9º, da Resolução nº 174/2017-CNMP, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 18/2022, com o devido tombamento;
Como providência inicial, determino seja agendada reunião com o CREAS, a fim de verificar a disponibilidade de algum outro parente assumir a
curatela.
Após, venham os autos conclusos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 18 de julho de 2022.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRO II
PORTARIA 025/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas
pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO a necessidade de garantir o acesso desta unidade ao Procedimento Administrativo nº 10/2021, que resultou na contratação
(pelo Município de Lagoa de São Francisco) da empresa VALDINAR A GADELHA -ME CNPJ- 13.603.700/0001-67, por meio de dispensa,
relativamente à aquisição de material de construção pelo ente público, com valor de R$ 17.451,00 e vigência de 12 meses, cujo contrato fora
assinado em 14 de janeiro de 2021, para posterior análise de sua compatibilidade com a Lei de Licitações ;
CONSIDERANDO que, ao longo do procedimento preparatório, foram enviados vários ofícios ao Município de Lagoa de São Francisco,
solicitando a remessa do procedimento de dispensa (Ofícios nº 176/2021, 368/2021, 451/2021), além de solicitação encaminhada via e-mail em
maio último, não tendo a municipalidade respondido às requisições, tampouco disponibilizado o procedimento em site oficial ou Portal da
Transparência;
CONSIDERANDO que a não remessa da dispensa acima especificada inviabiliza o exercício da fiscalização a cargo desta unidade e da eficácia
do próprio inquérito civil que viria a ser instaurado;
R E S O L V E:
INSTAURAR, com fulcro nos artigos 8º, III, e 9º, da Resolução nº 174/2017-CNMP, o presente Procedimento Administrativo;
DETERMINAR sua autuação e registro em livro próprio, bem assim registro no SIMP;
AUTUAR o Procedimento Administrativo sob o nº 15/2022, com o devido tombamento;
Como providência inicial, determino seja renovado os expedientes encaminhados e não respondidos.
Após, venham os autos conclusos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pedro II, 12 de julho de 2022.
Avelar Marinho Fortes do Rêgo
Promotor de Justiça

3.8. 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24714
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911 - BAIRRO DE FÁTIMA - TERESINA/PI
CEP: 64049-440 - FONE: 3216-4550 / RAMAL 513 e 574
49promotoriadejustica@mppi.mp.br / Celular Institucional: (86) 9 8114-5518
NOTÍCIA DE FATO Nº 022/2022
PORTARIA Nº 055/2022 (SIMP: 000075-034/2022)
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O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos
Humanos,no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I, "a" a "c", e
inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que, ao teor do art. 5º, inciso III, da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, garantindo-se-lhes a inviolabilidade do
direito à vida, a fim de que ninguém seja submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
CONSIDERANDO o encaminhamento de denúncia via whatsapp pelo Padre João Paulo, Coordenador da Associação Beneficente São Paulo
Apóstolo-ABESPA, entidade que administra os abrigos que atendem e acolhem a população Warao em Teresina;
CONSIDERANDO que, no relato do Coordenador da entidade citada, crianças e adolescentes estão saindo dos abrigos, especialmente no
período noturno, sem supervisão de adultos, entre elas uma criança contando apenas com 07 (sete) anos de idade, que saiu do abrigo para ir ao
festejo sozinho;
CONSIDERANDO que foi pontuado pelo Padre Jardel, Coordenador dos abrigos administrados pela ABESPA, e ratificado pelo Padre João
Paulo, que as saídas não acompanhadas geram risco de tráfico de órgãos e prostituição infantil;
CONSIDERANDO a informação de que, no abrigo Piratinga, sediado no Bairro Poti Velho, adolescentes estão correndo risco de entrar na
prostituição infantil e adolescentes chegam a pular os muros e, quando os pais são informados, não se importam nem adotam qualquer
providência;
CONSIDERANDO que, no dia 30.06.2022, a denúncia foi encaminhada ao correio eletrônico da 45ª Promotoria de Justiça via e-mail, não tendo
havido instauração porque a Promotora de Justiça titular encontrava-se em gozo licença de saúde, não tendo sido designado outro membro em
susbtituição;
CONSIDERANDO que, na data de hoje, as informações acima delineadas foram mais uma vez reiteradas, com pedido de adoção de
providências;
RESOLVE
Instaurar a Notícia de Fato nº 022/2022 (SIMP: 000075-034/2022), para adotar as medidas pertinentes à resolução da demanda acima citada.
Para tanto, DETERMINO:
a) Seja registrada no livro próprio e no SIMP a instauração da presente Notícia de Fato;
b) Seja encaminhada cópia dessa Portaria, para conhecimento e publicação, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da
Cidadania-CAODEC e ao Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí-DOEMP;
c) Seja o presente procedimento registrado em sigilo, por tratar de interesse de crianças e adolescentes;
d) Seja juntado ao presente procedimento, o correio eletrônico encaminhado à 45ª PJ, contendo todo o relato, assim como os contatos do
denunciante;
Após o cumprimento dos itens supramencionados, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Teresina-PI, 20 de Julho de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AV. LINDOLFO MONTEIRO, 911 - BAIRRO DE FÁTIMA - TERESINA/PI
CEP: 64049-440 - FONE: 3216-4550 / RAMAL 513 e 574
49promotoriadejustica@mppi.mp.br / Celular Institucional: (86) 9 8114-5518
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 006/2022
PORTARIA Nº 056/2022 (SIMP: 000076-034/2022)
O Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 49ª Promotoria de Justiça, Promotoria de Justiça da Cidadania e Direitos
Humanos,no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento nas normas do art. 129, da Constituição Federal; art. 26, inciso I, "a" a "c", e
inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93; e art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b", e inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal, e
art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal, determina como fundamentos do Estado Democrático de Direito a
cidadania e a dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que o art. 6°, caput, da Constituição Federal, consagra dentre outros direitos sociais, o direito à moradia incluindo-o dentre os
direitos sociais a serem fomentados pelo Estado e pela coletividade, vez que é consectário do princípio da dignidade humana, por força do art. 1°,
inciso III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o direito à moradia em zona segura implica, por correspondência, no dever de agir do Estado, especialmente quanto à
prevenção de riscos dos quais a população pode ser vítima e à defesa do patrimônio público;
CONSIDERANDO que o direito à moradia integra o direito a um padrão de vida adequado, compreendendo as dimensões de segurança da
posse; disponibilidade de serviços; infraestrutura e equipamentos públicos, custo acessível; habitabilidade; não discriminação e priorização de
grupos vulneráveis; localização adequada e adequação cultural;
CONSIDERANDO as disposições contidas no Decreto Estadual nº 20.480, de 31 de dezembro de 2021, que declara Situação de Emergência em
toda a extensão territorial do Estado do Piauí, por Desastre Natural Classificado e codificado como INUNDAÇÕES (COBRADE 1.2.1.0.0), com
vigência de 90 (noventa) dias, em toda a extensão territorial do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO o inteiro teor do Decreto Municipal nº 21.971, de 2 de Janeiro de 2022, no qual foi declarada "situação de emergência",
provocada por desastre nas áreas do Município de Teresina atingidas pelas fortes precipitações pluviométricas, pelo prazo máximo de 180 (cento
e oitenta) dias, conforme IN/ MDR 36/2020, 1.2.1.0.0 (inundações) / 1.2.2.0.0 (enxurradas) / 1.2.3.0.0 (alagamentos), e dá outras providências;
CONSIDERANDOque, como decorrência do severo aumento das precipitações pluviométricas ocorrido em todo o Estado do Piauí, aí incluído o
Município de Teresina, desde do início do corrente ano, as enchentes e inundações em áreas urbanas e rurais evidenciaram inúmeras áreas de
risco onde residiam famílias, hoje desabrigadas, afastando-as do gozo dos direitos mínimos inerentes à cidadania, tais como o direito de moradia
digna em zona segura:
CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei nº 14.118, de 12 de Janeiro de 2021, a qual instituiu o Programa Casa Verde e Amarela; e
Página 22

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1142 Disponibilização: Quinta-feira, 21 de Julho de 2022 Publicação: Sexta-feira, 22 de Julho de 2022

alterou as Leis nºs 8.036, de 11 de maio de 1990; 8.100, de 5 de dezembro de 1990; 8.677, de 13 de julho de 1993; 11.124, de 16 de junho de
2005;11.977, de 7 de julho de 2009; 12.024, de 27 de agosto de 2009; 13.465, de 11 de julho de 2017; e 6.766, de 19 de dezembro de 1979; e
revoga a Lei nº 13.439, de 27 de abril de 2017;
CONSIDERANDO que, nos termos da Lei nº 14.118, de 12 de Janeiro de 2021, o Programa Casa Verde e Amarela foi instituído como um
programa do Governo Federal que tem como objetivo promover o direito à moradia a famílias residentes em áreas urbanas, com renda mensal de
até R$ 7.000,00 (sete mil reais), mediante a construção e/ou pequenas reformas de residências, associado ao desenvolvimento econômico, à
geração de trabalho e renda e à elevação dos padrões de habitabilidade e de qualidade de vida da população urbana;
CONSIDERANDO que o Programa Casa Verde Amarela criou uma política pública que pretende combater o déficit habitacional em todos os seus
componentes, facilitando o acesso da população à moradia digna;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, incisos II e IV, da Lei nº 14.118, de 12 de Janeiro de 2021, são diretrizes do Programa Casa Verde
e Amarela: II - habitação entendida em seu sentido amplo de moradia, com a integração das dimensões física, urbanística, fundiária, econômica,
social, cultural e ambiental do espaço em que a vida do cidadão acontece; (...) IV - promoção do planejamento integrado com as políticas urbanas
de infraestrutura, de saneamento, de mobilidade, de gestão do território e de transversalidade com as políticas públicas de meio ambiente e de
desenvolvimento econômico e social, com vistas ao desenvolvimento urbano sustentável;
CONSIDERANDO que, de acordo com a Portaria MDR Nº 2042 DE 23/06/2022, no Programa Casa Verde e Amarela serão beneficiadas famílias
que tenham renda bruta mensal de até R$ 2,4 mil, sendo necessário se encaixar em algum critério de carência habitacional, como situação de
rua ou: a) habitação precária; b) coabitação; c) adensamento excessivo; d) ônus excessivo do aluguel; e) aluguel social provisório;
CONSIDERANDO que, conforme dita o art. 4º, da Lei nº 14.118, de 12 de Janeiro de 2021, o Poder Executivo federal definirá "I - os critérios e a
periodicidade para a atualização dos limites de renda e das subvenções econômicas de que trata o art. 1º desta Lei", aí incluídas as regras de
preferência aplicáveis a famílias em situação de risco ou vulnerabilidade, que tenham a mulher como responsável pela unidade familiar ou de que
façam parte pessoas com deficiência ou idosos;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5º, inciso V, da Lei nº 14.118, de 12 de Janeiro de 2021, o Programa Casa Verde e Amarela será
promovido por agentes públicos e privados, que assumirão atribuições específicas conforme a fonte de recursos e a ação a ser implementada,
competindo aos governos estaduais, distrital e municipais, implementar e executar as suas políticas habitacionais em articulação com o
Programa Casa Verde e Amarela, garantir as condições adequadas para a sua realização e a sua execução, na qualidade de executores, de
promotores ou de apoiadores;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 6º, § 4º, da Lei nº 14.118, de 12 de Janeiro de 202, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão complementar o valor das operações com incentivos e benefícios de natureza financeira, tributária ou creditícia;
CONSIDERANDO que o art. 6º, § 5º, da Lei nº 14.118, de 12 de Janeiro de 2021, determina que a participação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios no Programa Casa Verde e Amarela é condicionada à existência de lei do ente federativo, no âmbito de sua competência, que
assegure a isenção dos tributos que tenham como fato gerador a transferência das moradias ofertadas pelo Programa Casa Verde e Amarela
com a participação de, no mínimo, uma das fontes descritas nos incisos III e IV do caput deste artigo, a qual deverá produzir efeitos em momento
prévio à contratação dos investimentos;
CONSIDERANDO que o Programa Casa Verde e Amarela define expressamente, dentre os critérios para ingresso, a existência de famílias que
integrem o déficit habitacional local, mediante processo informatizado de cadastramento e de seleção de famílias, de responsabilidade do Ente
Público Local, que seja passível de auditoria pelos órgãos locais competentes; e de famílias em área de risco de deslizamentos de grande
impacto, inundações bruscas e processos geológicos ou hidrológicos correlatos em que não seja possível a consolidação sustentável das
ocupações existentes, conforme Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), mapeamento de riscos produzido pelo Serviço Geológico do
Brasil (CPRM) ou laudo da Defesa Civil estadual ou municipal, nos termos do art. 2º, incisos I e II, da Portaria MDR nº 2042, de 23 de Junho de
2022, que dispõe sobre os procedimentos para a definição das famílias beneficiárias de empreendimentos habitacionais no âmbito da linha de
atendimento aquisição subsidiada de imóveis em áreas urbanas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, integrante do Programa
Casa Verde e Amarela;
CONSIDERANDO que, diante da taxatividade dos critérios previstos na da Portaria MDR nº 2042, de 23 de Junho de 2022, se torna necessária a
definição de critérios locais municipais de inclusão, a fim de atender-se ao déficit habitacional gerado pelo desabrigamento de cerca de 750
(setecentos e cinquenta) famílias, em decorrência dos altos índices pluviométricos verificados desde do início do ano de 2022 em Teresina;
CONSIDERANDO que a Lei nº 14.118, de12 de Janeiro de 2021, permite à União destinar terrenos de sua propriedade a participantes privados
do programa sem necessidade de autorização legislativa, mas com licitação, cabendo ao regulamento federal definir os critérios de seleção dos
beneficiários, as regras de preferência aplicáveis a famílias em situação de risco ou vulnerabilidade, que tenham a mulher como responsável pela
unidade familiar ou de que façam parte pessoas com deficiência ou idosos;
CONSIDERANDO que o Município de Teresina não possui programa próprio de habitação, tendo participado efetivamente do Programa Minha
Casa Minha Vida-PMCMV, que foi substituído pelo Programa Casa Verde e Amarela, ambos do Governo Federal, com gerenciamento via
Ministério do Desenvolvimento Regional e custeado por recursos orçamentários, de fundos habitacionais e do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço-FGTS;
CONSIDERANDO que, conforme delineia o art. 3º, da Portaria MDR nº 2042, de 23 de Junho de 2022, o Ente Público Local é o responsável pela
definição das famílias beneficiárias do Programa e deve observar, em conjunto com o disposto nesta Portaria: I - ato normativo específico sobre
as condições gerais para a aquisição subsidiada de imóveis em áreas urbanas, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial; e II - ato
normativo específico de Trabalho Social com as famílias beneficiárias;
CONSIDERANDO que, ainda, o Ente Público Local que não indicar as famílias conforme previsto nesta Portaria fica impedido de contratar novos
empreendimentos, nos termos dispostos em ato normativo específico com as condições gerais para a aquisição subsidiada de imóveis em áreas
urbanas, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, conforme determina o art. 3ª, parágrafo único, da Portaria MDR nº 2042, de 23
de Junho de 2022;
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Habitação de Teresina, reinstituído pela Lei Municipal nº 3.075, de 28.12.2001, que "reinstitui o
Conselho Municipal de Habitação e o Fundo Municipal a ele vinculado e dá outras providências", tem a incumbência de acompanhar as políticas
públicas referentes à habitação no âmbito do Município de Teresina, especialmente para garantir que as parcelas mais vulneráveis da sociedade
local tenham o direito de moradia em zona digna e segura efetivamente garantido;
CONSIDERANDO que o Município de Teresina aderiu ao Programa Casa Verde Amarela, do Ministério do Desenvolvimento Regional, via
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação-SEMDUH, em parceria com a Secretaria do Planejamento-SEMPLAN, ainda no mês de
Março/2021, mas não há informações atualizadas sobre a concretização da adesão mediante construção de imóveis e abertura de inscrições
para inclusão no dito programa do Governo Federal;
CONSIDERANDO ainda que, para fins de adesão do Programa Casa Verde e Amarela, há necessidade de apresentação por parte do Município
de Teresina de Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), mapeamento de riscos produzido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) ou
laudo da Defesa Civil estadual ou municipal, déficit habitacional atualizado, dados essenciais à definição de critérios para inclusão no dito
Programa, assim como para quantificar a necessidade real de moradias dignas e seguras, especialmente para famílias residentes em áreas de
risco, com a necessária aprovação junto ao Conselho Municipal de Habitação;
CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório é o instrumento legal para identificação e complementação de elementos e informações
necessários para detecção dos investigados ou do objeto, de forma a autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público,
nos termos da legislação específica aplicável (art. 2º, § 4º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP);
RESOLVE
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Instaurar o presentePROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 006/2022, na forma do art. 2º, §§ 4º a 7º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e
Resolução CPJ/MPPI nº 001/2008, a fim de tratar sobre a garantia do direito de moradia, mediante a organização do processo de cadastramento
e seleção de beneficiários, bem como para definição dos critérios para inclusão de famílias socialmente vulneráveis em moradias seguras e
dignas, fora de áreas de risco, no âmbito do Município de Teresina-PI, bem como para analisar as repercussões na proteção dos direitos difusos
e coletivos nessa área e adotando as medidas pertinentes ao caso.
Determino, ainda, a realização das seguintes diligências:
Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Encaminhe-se arquivo da presente para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí-DOEMP, em
formato editável, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí, e art. 4º, inciso VI, art. 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP;
Remeta-se cópia dessa Portaria, para conhecimento, ao Centro de Apoio Operacional da Educação e Cidadania-CAODEC, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
Nomeio o Assessor desta 49ª Promotoria de Justiça, João Marcel Evaristo Guerra, para secretariar este procedimento, nos termos do art. 4º,
inciso V, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
Oficie-se à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Teresina-SEMDUH, requisitando-se informações atualizadas
sobre as seguintes questões, a saber:
a) foi realizado cadastro das famílias desabrigadas e em situação de vulnerabilidade que possuem moradia em áreas de risco, para fins de
obtenção do perfil socioeconômico e inclusão em programas de moradia? Em caso positivo, encaminhar dados do cadastro com a quantificação
total das pessoas desabrigadas e sua localização atual;
b) há Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), ou mapeamento de riscos produzido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) ou laudo da
Defesa Civil estadual ou municipal, que permita a identificação das áreas de risco para inundações e desabamentos no âmbito do Município de
Teresina? Em caso positivo, encaminhar documentação comprobatória;
c) dentre as iniciativas do Município de Teresina visando a retirada definitiva e a fixação das famílias desabrigadas em moradias dignas, seguras
e fora de áreas de risco, quais possuem cronograma de ações a serem desenvolvidas? Indicar as medidas já adotadas e as datas das medidas
futuras;
d) qual a constituição atual do Conselho Municipal de Habitação de Teresina? Encaminhar decreto de indicação de Conselheiros e Conselheiras
atuais;
e) há alguma definição do Conselho Municipal de Habitação no que tange à instituição de critérios locais/municipais do Programa Casa Verde e
Amarela, em especial para atender, de forma prioritária, famílias que vivem em áreas de risco?
f) qual a política pública do Município de Teresina para que famílias removidas de habitações situadas em áreas de risco geológico sejam o mais
rápido possível inseridas em locais de permanência que não sejam abrigos coletivos (escolas)? Quais as alternativas de moradia para as famílias
vulneráveis até que novas casas sejam construídas?
g) quais as políticas públicas do Município de Teresina se destinam a adotar ações para que as famílias não voltem a ocupar áreas de risco?
h) Qual a politica pública de urbanização e fiscalização de áreas de risco no âmbito do Município de Teresina?
i) a adesão ao Programa Casa Verde e Amarela destina-se somente ao financiamento de construções ou também a realização de reformas de
residências já existentes?
j) qual o déficit habitacional geral estimado atualmente no Município de Teresina? Existe número já identificado de famílias que individualizem
famílias que vivem em moradias precárias, em áreas de risco, em invasões, as quais necessitam de remoção imediata para áreas seguras?
k) há alguma iniciativa do Município de Teresina no sentido de dar destinação social a imóveis públicos municipais para fins de requalificação e
moradia? Em caso positivo, quantos imóveis e qual a capacidade de atendimento às famílias desabrigadas nesses locais?
l) houve abertura de novo período de cadastramento para fins de acesso ao Programa Casa Verde e Amarela? Em caso negativo, já há
estimativa de início do cadastramento?
Oficie-se à Defesa Civil do Município de Teresina requisitando informações sobre qual número de famílias desabrigadas no Município
atualmente e quais medidas foram adotadas em relação aos imóveis existentes em áreas de risco e desocupados em razão das enchentes.
Fica fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para resposta, a qual deverá ser encaminhada para o e-mail institucional
49promotoriadejustica@mppi.mp.br;
Após o recebimento das respostas aos questionamentos feitos nos itens 5 e 6, designe-seAudiência Pública, ocasião em que deverão
serem discutidas todas as questões relativas à garantia do direito à moradia digna e segura, fora de áreas de risco, no Município de Teresina,
audiência para a qual deverão serem convocados os seguintes órgãos, a saber:
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação-SEMDUH;
- Secretaria Municipal de Administração de Teresina;
- Secretaria Municipal de Planejamento de Teresina;
- Conselho Municipal de Habitação de Teresina;
- Defesa Civil Municipal de Teresina;
- Superintendências de Ações Administrativas Descentralizadas SAADs Sul, Sudeste, Leste, Norte e Centro;
- Superintendência de Desenvolvimento Rural-SDR;
Elabore-se Edital de Convocação de Audiência Pública, ao qual deverá ser dada ampla publicidade, a fim de que haja ampla participação de
entidades representativas dos movimentos de moradia e da sociedade em geral;
Em todos os expedientes acima citados fica fixado o prazo comum de 30 (trinta) dias para respostas, as quais deverão serem encaminhadas
preferencialmente para o e-mail institucional desta 49ª Promotoria de Justiça, a saber 49promotoriadejustica@mppi.mp.br.
Publique-se e cumpra-se.
Teresina-PI, 18 de Julho de 2022
MYRIAN LAGO
49ª Promotora de Justiça
Promotoria da Cidadania e Direitos Humanos

3.9. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIRIPIRI 24715
PORTARIANº106/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos
e Coletivos de Piripiri, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º,
da Lei Complementar Estadual n° 36/2004 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essenci- al à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regi- me democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a reparação
dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
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respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos for- necedores para que, sob pena de desobediência, prestem
informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial, conforme § 4º do art. 55, da Lei Consumerista Pátria;
CONSIDERANDOque o art. 22 do Diploma Consumerista citado acima preleciona que os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos;
CONSIDERANDO que o fornecimento de energia elétrica é considerado servi- ço público essencial, nos termos do art.10, inciso I, da Lei nº 7783
de 28 de junho de 1989, e que sua prestação inadequada gera prejuízos materiais e morais incalculáveis aos consumidores, atingindo a própria
dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor em seu art.6, inciso X prevê como direito básico do consumidor a
adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;
CONSIDERANDO que o art. 39 preleciona que é vedado ao fornecedor de pro- dutos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: XII- deixar de
estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.
CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - criar mecanismos como forma
de harmonizar as relações de consumo, fiscalizando o fiel cumprimento da legislação consumerista;
CONSIDERANDO que a ausência de fornecimento de energia elétrica tem impacto direto nas condições de vida da população, afetando em
especial os direitos à saúde, segurança e à dignidade humana;
CONSIDERANDO o requerimento do Sr. Laurentino Pereira Barbosa, o qual informou, na íntegra: "Considerando que construí uma casa na
localidade Guaribas, e que desde 2019 venho tentando fazer a ligação para minha residência e até hoje não fi- zeram a ligação; Que estou
deixando de morar na casa por falta de energia." e por fim, solicitou ao Ministério Público as providências necessárias para a resolução do caso
nar- rado.
RESOLVE Instaurar, nos termos do art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 36, de 09 de janeiro de 2.004, c/c a Lei nº 8.078/90 (Código de
Proteção e Defesa do Consumidor), o Processo Administrativo nº 103/2022, em face do Fornecedor EQUA-TORIAL ENERGIA PIAUÍ, CNPJ
nº 06.840.748/0001-89, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Reso- lução n° 174/2017 do CNMP;
a juntada da reclamação da consumidora Sr. Laurentino Pereira Barbosa e de- mais documentos;
Determinar a expedição de notificação a empresa Equatorial Piauí, por meio de e-mail eletrônico, a fim de que se faça presente em audiência
designada para o dia 01/08/2022, às 11h00min, por meio da plataforma Microsoft Teams, a qual terá como pauta a instalação de energia elétrica
na casa da Sr. Laurentino Pereira Barbosa, localizada na Localidade Guaribas, zona rural, Piripiri-PI.
a expedição de ofício para a Empresa Equatorial Energia Piauí, requisi- tando, em um prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos moldes da Lei
Complementar Esta- dual de nº 36/2004:
apresentar defesa escrita no prazo legal acima especificado;
apresentar solução que atenda de maneira específica ao caso denunciado nos autos deste Procedimento, conforme documentos anexos;
Para viabilizar a apuração da sua real condição econômica (vide art. 57 do CDC) em caso de eventual aplicação da penalidade de multa (art. 56, I
do CDC), o fornecedor poderá, de
forma facultativa, juntar aos autos Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) do ano anterior a presente data ou, na falta deste, da
Declaração de Imposto de Renda (art. 12 da Portaria Normativa PROCON/MPPI nº 03/2019, publicada no Diário Oficial do Ministério Público do
Estado do Piauí em 01/04/2019).
Que seja enviado o protocolo de atendimento da empresa Equatorial e demais documentos em anexo para inteiro teor da situação.
DeterminaraexpediçãodeofícioaoCoordenadorGeraldoPROCON/MPPIparafins deconhecimentodainstauração do presentefeito.
Dê-se ciência ao noticiante.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 12 de julho de 2022.
NivaldoRibeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI
PORTARIANº112/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos
e Coletivos de Piripiri, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º,
da Lei Complementar Estadual n° 36/2004 e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essenci- al à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regi- me democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a reparação
dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e a harmonização das relações consumeristas, atendidos, entre outros, o princípio da harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, da Lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos for- necedores para que, sob pena de desobediência, prestem
informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial, conforme § 4º do art. 55, da Lei Consumerista Pátria;
CONSIDERANDOque o art. 22 do Diploma Consumerista citado acima preleciona que os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos;
CONSIDERANDO que o fornecimento de energia elétrica é considerado servi- ço público essencial, nos termos do art.10, inciso I, da Lei nº 7783
de 28 de junho de 1989, e que sua prestação inadequada gera prejuízos materiais e morais incalculáveis aos consumidores, atingindo a própria
dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor em seu art.6, inciso X prevê como direito básico do consumidor a
adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;
CONSIDERANDO que o art. 39 preleciona que é vedado ao fornecedor de pro- dutos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: XII- deixar de
estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.
CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - criar mecanismos como forma
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de harmonizar as relações de consumo, fiscalizando o fiel cumprimento da legislação consumerista;
CONSIDERANDO que a ausência de fornecimento de energia elétrica tem impacto direto nas condições de vida da população, afetando em
especial os direitos à saúde, segurança e à dignidade humana;
CONSIDERANDO o requerimento do Sr. Paulo da Silva Andrade, feito por meio do e-mail eletrônico <pauloandrade.advogado@hotmail.com>, o
qual informou, na íntegra: "Prezados, bom dia! Informo-lhes que ingressei junto à Equatorial Distri- buidora de Energia com um pedido de
eletrificação rural através do programa LUZ PARA TODOS do governo federal. Toda a parte de montagem, como: colocação dos postes,
transformador, medidor e aparte de instalação da fiação interna da unidade consumidora já estão devidamente prontos e nos respectivos lugares
faltando, APE- NAS, a ligação na rede da equatorial, o que somente pode ser feito pela ora reclamada. A vistoria das instalações foi feita pela ora
reclamada no dia 07/05/2021, conforme comprovante de atendimento, ora anexado, porém NÃO providenciaram, até esse mo- mento, a ligação
na sua rede. O pedido de ligação já fora feito diversas vezes junto a reclamada sem que a solicitação fosse atendida. Assim, pede-se a este
PROCON as providências cabíveis de modo a compelir a Equatorial Distribuidora de Energia a exe- cutar a ligação da unidade consumidora
abaixo descrita. E-mail da Reclamada: www.equatorialenergia.com.br CNPJ da Reclamada: 06.840.748/0001-89 Seguem, nos anexo, cópia do
RG, CPF e comprovante de endereço do Reclamante Dados da Unida- de Consumidora: LC SÃO PEDRO S/N - SITIO SÃO PAULO - BR: 343
CIDADE DE CAPITÃO DE CAMPOS-PI - CEP: 64.270-000 PROTOCOLO DE ATENDIMENTO: 25242954 CÓDIGO ÚNICO: 1839232-6 ORDEM
DE SERVIÇO: 40001015." e por
fim, solicitou ao Ministério Público as providências necessárias para a resolução do caso narrado.
RESOLVE Instaurar, nos termos do art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 36, de 09 de janeiro de 2.004, c/c a Lei nº 8.078/90 (Código de
Proteção e Defesa do Consumidor), o Processo Administrativo nº 109/2022, em face do Fornecedor EQUA-TORIAL ENERGIA PIAUÍ, CNPJ
nº 06.840.748/0001-89, a fim de obter solução à demanda, determinando de imediato:
o registro no SIMP e a autuação da presente portaria, encaminhando-se cópia da mesma ao DOEMP/PI a fim de conferir a publicidade exigida
pelo artigo 9º da Reso- lução n° 174/2017 do CNMP;
a juntada da reclamação feita pelo e-mail eletrônico <pauloandrade.advoga- do@hotmail.com> e demais documentos;
Determinar a expedição de notificação a empresa Equatorial Piauí, por meio de e-mail eletrônico, a fim de que se faça presente em audiência
designada para o dia 26/07/2022, às 12h00min, por meio da plataforma Microsoft Teams, a qual terá como pauta a instalação de energia elétrica
na propriedade rural do Sr. Paulo da Silva Andrade, localizado na localidade São Pedro, S/N, Sítio São Paulo, Br-343 CEP: 64.270-000, Capitão
de Campos-PI.
a expedição de ofício para a Empresa Equatorial Energia Piauí, requisi- tando, em um prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos moldes da Lei
Complementar Esta- dual de nº 36/2004:
apresentar defesa escrita no prazo legal acima especificado;
apresentar solução que atenda de maneira específica ao caso denunciado nos autos deste Procedimento, conforme documentos anexos;
Para viabilizar a apuração da sua real condição econômica (vide art. 57 do CDC) em caso de eventual aplicação da penalidade de multa (art. 56, I
do CDC), o fornecedor poderá, de forma facultativa, juntar aos autos Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) do ano anterior a presente
data ou, na falta deste, da Declaração de Imposto de Renda (art. 12 da Portaria Normativa PROCON/MPPI nº 03/2019, publicada no Diário Oficial
do Ministério Público do Estado do Piauí em 01/04/2019).
Que seja enviado o protocolo de atendimento da empresa Equatorial e demais documentos em anexo para inteiro teor da situação.
DeterminaraexpediçãodeofícioaoCoordenadorGeraldoPROCON/MPPIparafins deconhecimentodainstauração do presentefeito.
Dê-se ciência ao noticiante.
Cumpra-se
Após, voltem-me os autos conclusos para análise e ulteriores deliberações Registre-se, Publique-se, e autue-se.
Piripiri, 15 de julho de 2022.
NivaldoRibeiro
Promotor de Justiça titular da 3ª PJ de Piripiri-PI

3.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUI24716
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUÍ INQUÉRITO CIVIL 19/2022
Portaria nº. 43/2022
Assunto: apurar possível ilegalidade na contratação e execução do contrato n° 559/2019 firmado entre o Município de Uruçuí e a pessoa jurídica
NABLA CONSTRUÇÕES LTDA para prestação de serviços de engenharia para execução das obras e serviços relativos à implantação dos
sistemas de esgotamento sanitário.
O Representante do Ministério Público do Estado do Piauí, com exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo Art. 2º, §4º, da Resolução 23,
do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como pela Lei 7.347/95 e
CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia e promover o inquérito civil e a ação civil pública,
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que na análise do Procedimento Administrativo nº 09/2019 (000358- 206/2019), instaurado nesta Promotoria para acompanhar
o cumprimento do Plano de Saneamento Básico previsto na Lei Municipal nº 728/2017, no Município de Uruçuí, tomou- se conhecimento da
contratação pelo Município da pessoa jurídica NABLA CONSTRUÇÕES LTDA para a implantação dos sistemas de esgotamento sanitário;
CONSIDERANDOque analisando os bancos de dados de acesso público, já que no procedimento mencionado acima o Município não forneceu
cópia do contrato quando requerido, apurou-se que o contrato em questão (n° 559/2019) decorreu da Tomada de Preços n° 004/2019 e tinha por
objeto prestação de serviços de engenharia para execução das obras e serviços relativos à implantação dos sistemas de esgotamento sanitário;
CONSIDERANDO que o contrato em análise, firmado em 04 de junho de 2019, previa o prazo 210 dias, após a emissão da ordem de serviço,
para a conclusão dos serviços e o valor de R$ 2.436.586,92 (dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e
noventa e dois centavos);
CONSIDERANDOque, até onde se pôde apurar, após a realização de cinco aditivos contratuais, o prazo final para a execução do contrato foi
estendido para 1.020 dias e o valor final foi aumentado para R$ 3.040.696,78 (três milhões, quarenta mil, seiscentos e noventa e seis reais e
setenta e oito centavos);
CONSIDERANDO, que para a prorrogação de prazo contratual, faz-se necessário que trate- se de projetos cujos produtos estejam contemplados
nas metas estabelecidas no Plano Plurianual e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório ou que se trate de serviço contínuo com
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração (Art. 57, II da Lei nº 8.666/93);
CONSIDERANDO, porém, que no caso em análise, o tipo de contrato não se encaixa em nenhuma das hipotes previstas em lei que permitem a
prorrogação do prazo e não houve justificativa fundamentada para a prorrogação dos prazos, limitando-se os termos aditivos a mencionar "atraso
na execução do referido objeto", sem especificar a que se deveram esses atrasos ou se houve apuração ou responsabilização pela sua
ocorrência;
CONSIDERANDOque o acréscimo do valor do contrato também deveria ter sido devidamente justificado (Art. 65 da Lei n° 8.666/1993), mas,
nesse caso, o aditivo contratual traz apenas justificativa genérica;
CONSIDERANDOque as alterações do objeto contratado, conquanto justificadas e realizadas dentro dos limites legais, devem ser precedidas de
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procedimento administrativo no qual fique registrada a justificativa das alterações tidas por necessárias, embasadas em pareceres e estudos
técnicos pertinentes, bem como restar caracterizada a natureza superveniente, em relação ao momento da licitação, dos fatos ensejadores das
alterações. Ademais, a justificativa técnica para o aditamento contratual deve ainda contemplar a análise dos quantitativos e dos valores dos
serviços aditados, inclusive com pesquisas de mercado para justificar a economicidade do termo de aditamento contratual (Acórdãos do Plenário
do TCU 3053/2016 e 1134/2017);
CONSIDERANDOque, os aditivos contratuais ao contrato n° 559/2019, não estão formalmente justificados, aparentam ser desarrazoados e
evidenciam alteração substancial do prazo e do valor previstos no edital de licitação, o que pode caracterizar indevido favorecimento do
contratado;
CONSIDERANDO que a realização do aditivo de valor e o atraso injustificado nos serviços podem configurar ato de improbidade administrativa,
por terem causado prejuízo ao erário (Art. 10 da Lei 8.429/1992);
RESOLVE:
INSTAURAR
o
INQUÉRITO
CIVIL
nº
19/2022,
para
apurar
possível
ilegalidade
nacontrataçãoeexecuçãodocontraton°559/2019firmadoentreoMunicípiodeUruçuíeapessoajurídicaNABLACONSTRUÇÕESLTDAparaprest
açãodeserviçosdeengenharia para execução das obras e serviços relativos à implantação dos sistemas deesgotamentosanitário;
Nomeio para secretariar o procedimento o técnico ministerial João Henrique Alves da Silva;
DETERMINOdesde logo:
Registrar o procedimento no sistema SIMP;
Remessa desta portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público
(CACOP), conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí,
e para fins de publicação no Diário de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
Junte-se aos autos cópia do n° 559/2019, dos seus aditivos e justificativas dos aditivos;
Requisito ao Município de Uruçuí-PI, através de seu Procurador Geral, que, no prazo de quinze dias, remeta cópia do procedimento licitatório
Tomada de Preços n° 004/2019, dos contratos e aditivos contratuais dele decorrentes; de todos os documentos referentes ao controle e
fiscalização da execução do contrato e aos pagamentos realizados;
Caso não haja resposta o item 4 no prazo assinalado PROMOVER IMEDIATA REITERAÇÃO.
A presente Portaria deve ser encaminhada como REQUISIÇÃO expedida pelo Ministério Público.
Uruçuí, 20 de julho de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça
DESPACHO DE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Inquérito Civil nº 104/2021 SIMP nº 000160-206/2021
O presente inquérito civil foi instaurado para apurar a possível doação ilegal de bem público imóvel, pelo Município de Uruçuí-PI, a Angélica
Sousa Araújo.
Chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, através de termo de declarações prestado nesta Promotoria, que Angélica Sousa Araújo,
através de título de doação definitiva nº 116/2016, expedido pelo Município de Uruçuí, representado pela então Prefeita Municipal Débora Renata
Coelho de Araújo, em novembro de 2016, recebeu um terreno localizado na Rua Nova Descoberta, Lote 06, Bairro Vaquejada e, segundo
narrado por ela, pretende construir uma casa residencial no referido terreno, mas o Secretário de Infraestrutura informou que não é possível
construir no local, porque a Prefeitura tema intenção de construir uma praça da igreja.
Requisitados esclarecimentos, o Município de Uruçuí informou que não consta em seus arquivos qualquer informação acerca do título de doação
definitiva n. 116/2016 e também não consta qualquer documento de programas sociais que justifiquem a doação e nem há registros de alguma
outra finalidade pública desse ato. Outrossim, o Município de Uruçuí informou que o imóvel em questão poderá ser incluso na Regularização
Fundiária Urbana do Município do Município de Uruçuí (id 34132439).
Por fim, o Cartório do 1º Oficio da Comarca de Uruçuí, atendendo à requisição do Ministério Público, informou que não localizou em seus
registros imóvel de titularidade da noticiante (ofícion. 206/2021 - id 34073171).
No essencial, é o relatório.
Inicialmente, da análise dos documentos apresentados pela noticiante (cópia do título de doação e do memorial descritivo do imóvel), constatouse que a doação do lote do terreno foi fundamentada na Lei Municipal nº 589/2010, já revogada pela Lei Municipal nº 787/2020, que alterou o art.
84 da Lei Municipal nº 770/2019, que dispõe sobre a regulariza- ção fundiária urbana no Município de Uruçuí. Todavia, conforme apurado em
outros procedi- mentos desta Promotoria, a Lei Municipal nº 589/2010 era flagrantemente inconstitucional, pois permitia a alienação de quaisquer
imóveis públicos a título gratuito, para qualquer finali- dade e para qualquer pessoa, sem que se observasse nenhum critério de interesse público.
A respeito, já foi expedida Recomendação nº14/2020 à Tabeliã Interina do Car- tório de Registro de Imóveis de Uruçuí, para que não proceda à
abertura de matrícula ou qualquer outro registro ou averbação, relacionada a bens imóveis municipais, cujos títulos tenham por fundamento Lei anterior à lei municipal nº
770/2019.
Neste caso, portanto, não há interesse jurídico em propor ação judicial visando a declaração da nulidade do título judicial, porque a referida
recomendação foi acatada pelo Cartório, de modo que o título de doação não foi e não será registrado, não surtindo efeitos quanto a
transferência da propriedade do bem do Município para a particular.
Além disso, em razão das alterações substanciais promovidas pela Lei n. 14.230/2022 na Lei n. 8.429/1992, para caracterizar improbidade
administrativa deve ser de- monstrado o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilíci- to tipificado nos arts.
9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
Vê-se, nesse sentido, que embora a referida doação tenha sido realizada com fundamento em lei flagrantemente inconstitucional, tal
inconstitucionalidade não chegou a ser judicialmente reconhecida. Com efeito, não se pode atribuir aos agentes envolvidos a existên- cia de um
dolo específico que caracterize improbidade administrativa, pois, de toda forma, o título foi expedido com base em lei vigente à época dos fatos.
Por sua vez, considerando que o Município informou que o imóvel em questão poderá ser incluído na REURB e também não informou acerca da
construção de praça pública no local, a interessada poderá solicitar, administrativamente, no órgão competente doMunicípio
deUruçuí,para queoreferido imóvelsejaincluídona REURB.
Assim, analisando a documentação que instruiu o presente procedimento, con- cluiu-se que a conduta da investigada não configura ato de
improbidade administrativa ou qualquer lesão a interesse público tutelado pelo Ministério Público, não existindo fundamento para a propositura de
Ação Civil Pública, tampouco necessidade da realização de maiores dili- gências, que justifiquem a continuidade deste inquérito civil.
À vista do exposto, não resta a este órgão ministerial outra providência senão o arquivamento dos presentes autos. Destarte, promovo o
ARQUIVAMENTO do presente Pro- cedimento Preparatório de Inquérito Civil nesta Promotoria de Justiça, nos termos do art. 10 da Resolução nº
23 de 2007 do CNMP.
Diante disso, nos termos do Enunciado nº 01/2019 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, determino a notificação da
noticiante (também investi- gada), Angélica Sousa Araújo, à investigada Débora Renata Coelho de Araújo, bem como ao Município de
Uruçuí, através da Procuradoria Geral do Município, na qualidade de ente público interessado no feito, para ciência do despacho de
arquivamento, preferencialmente
por meio eletrônico ou carta com aviso de recebimento, devidamente acompanhada de certi- dão de confirmação de recebimento lavrada por
oficial do Ministério Público. Por sua vez, não sendo possível localizá-lo, certifique-se nos autos e promova-se a ciência das investigadas quanto
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ao teor do despacho mediante publicação de edital no diário oficial.
Visando dar ampla publicidade ao presente despacho, determino a expedição de edital a ser publicado no diário oficial, para ciência dos
eventuais interessados do despacho de arquivamento deste Inquérito Civil e possibilidade de interposição de recurso no prazo de 10 dias,
conforme dispõe o art. 10º, §1º da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Junte-se aos autos a certidão a respeito da ciência pessoal das investigadas e comprovante da publicação do edital para ciência dos
interessados do teor do despacho de ar- quivamento e, após o prazo de 03 (três) dias, remeta-se os autos ao Conselho Superior do MPPI para
apreciação, nos termos do art. 10, §1º da Resolução nº 23 de 2007 do CNMP.
Uruçuí, 20 de julho de 2022.
Edgar dos Santos Bandeira Filho
Promotor de Justiça

3.11. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE 24717
P ROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARCOS PARENTE-PI
PORTARIA Nº 36/2022
Instaurar o Procedimento Administrativo nº 26/2022, com o objetivo de analisar as condições estruturais e operacionais das escolas municipais de
Marcos Parente/PI, assim como adotar as medidas necessárias para a correção de possíveis irregularidades verificadas nas referidas unidades
escolares.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PIAUÍ, por meio da Promotoria de Justiça de Marcos Parente/PI, no uso das atribuições previstas nos
artigos 127 e 129, II da Constituição Federal; artigo 4º, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e art. 38, da Lei
Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993 e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado incumbida da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que o art. 6º da Constituição Federal de 1988 prevê que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados;
CONSIDERANDO as disposições constantes nos artigos 4º e 51, todos da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), bem como no
art. 227, da Constituição Federal, que asseguram à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação, por parte da família, da
sociedade e do Poder Público, de todos os direitos fundamentais garantidos na própria Constituição Federal e no ECA;
CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público, por força do art. 201, VIII e XI da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes, promovendo as medidas judiciais e
extrajudiciais cabíveis;
CONSIDERANDO que compete aos municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação
infantil e de ensino fundamental, nos termos do art. 30, VI, da CF/88;
CONSIDERANDO que conforme o art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que, em vistorias realizadas no mês de maio de 2022 nas escolas municipais de Marcos Parente/PI, constataram-se que as
unidades escolares possuem alguns problemas estruturais e operacionais (conforme Relatórios de Inspeção), como por exemplo, ausência de
geladeiras, alguns problemas com infiltrações e outros estruturais, não possuem extintores de incêndio, não contam com cuidadores e/ou
monitores para acompanhamento das crianças e adolescentes no ônibus escolar, dentre outros, que prejudicam o bom funcionamento das
escolas e dificultam o atendimento às finalidades a que se destina;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas
públicas ou instituições (art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174/2017);
RESOLVE:
INSTAURAR o Procedimento Administrativo n° 26/2022 para fins de análise das condições estruturais e operacionais, e o acompanhamento do
correto funcionamento das escolas municipais de Marcos Parente/PI, determinando, desde logo, as seguintes providências:
I) Registre-seem livro próprio a autuação desta Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, nos termos do art. 9º da
Resolução CNMP nº 174/2017;
II) A comunicação da instauração do presente Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), bem como,
remessa à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na imprensa oficial, propiciando a publicação e
registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça;
III) A comunicação da instauração do presente Procedimento Administrativo ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC);
IV) A notificação do Município de Marcos Parente/PI para comunicar a instauração desse procedimento;
V) A expedição de Recomendação Administrativa ao Município de Marcos Parente/PI, a fim de que adote as medidas necessárias para permitir o
adequado desempenho das atribuições e o bom funcionamento das escolas do município.
Nomeia-se o Assessor Ministerial Natanael da Costa Sousa para secretariar e diligenciar o presente Procedimento Administrativo.
Cumpridas as diligências, voltem os autos conclusos para deliberações.
Marcos Parente, 21 de julho de 2022.
Amina Macedo Teixeira de Abreu Santiago
Promotora de Justiça

3.12. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO24718
PORTARIA 17/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 11/2022
Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Cristino Castro - PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Cristino Castro - PI, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, e no art.
37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas (...) no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) (...) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDO que, no âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados
na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME 2022, atualizada por meio da Portaria GM/MS Nº 3435, de 08/12/2021;
CONSIDERANDO que oEstado, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar relações específicas e complementares de
medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de
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acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores (art. 27 do Dec. nº. 7508/2011);
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde,
tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional;
CONSIDERANDO que as responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal) estão definidas em 3 componentes:
Básico, Estratégico e Especializado, definidas na Resolução CIT nº 01/2012 e no Anexo XXVII da Portaria de Consolidação nº 2/2017 (Política
Nacional de Assistência Farmacêutica);
CONSIDERANDO que o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é constituído por uma relação de medicamentos e
insumos farmacêuticos relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica (Art. 34º da Portaria de
Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDO que o financiamento do CBAF é tripartite, mas a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento à população é do
ente municipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por Estados e regiões de saúde (Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de
setembro de 2017).
CONSIDERANDOque a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica envolve um grupo de ações desenvolvidas deforma articulada pelo
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos
essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;
CONSIDERANDO que cabe ao gestor municipal, conforme Política Nacional de Medicamentos (Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02 /2017):
"5. RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GOVERNO NO ÂMBITO DO SUS
No que respeita às funções de Estado, os gestores, em cumprimento aos princípios do SUS, atuarão no sentido de viabilizar o
propósito desta Política de Medicamentos, qual seja, o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade aos medicamentos, a
promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.
5.4. Gestor municipal
No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente as seguintes responsabilidades:
a) coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito;
b) associar-se a outros municípios, por intermédio da organização de consórcios, tendo em vista a execução da assistência
farmacêutica;
c) promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;
d) treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento das responsabilidades do município no que se refere a esta Política;
e) coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionais básicos para a Política de Medicamentos, de que são
exemplos o de Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede de Laboratórios de Saúde Pública;
f) implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade;
g) assegurar a dispensação adequada dos medicamentos;
h) definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil
nosológico da população;
i) assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, integrando sua programação à do
estado, visando garantir o abastecimento de forma permanente e oportuna;
j) adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica, outros medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal
de Saúde como responsabilidade concorrente do município;
k) utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades de medicamentos do município;
l) investir na infraestrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade dos
medicamentos;
m) receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda."
CONSIDERANDO que para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), conforme art. 43 da
Portaria de Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí desenvolve no Plano Geral de Atuação, biênio 2022-2023, o Projeto "MPPI na
Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que objetiva fomentar a gestão da Assistência Farmacêutica para garantir o acesso dos
usuários do SUS aos medicamentos do componente básico, nos polos Regionais de Campo Maior e Corrente, com base na legislação
sanitária.
RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo nº 11/2012, com fundamento no art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, a fim de acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Cristino Castro - PI, determinando as seguintes
providências:
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento;
Junte-se a este procedimento os documentos pertinentes ao município e encaminhado por meio do Ofício-Circular
12/2022/MPPI/CAODS;
Requisite à Vigilância Sanitária Municipal a realização de inspeção nos serviços de Assistência Farmacêutica do município (Central de
Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e farmácias das Unidades Básicas de Saúde);
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores lotados nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Cristino Castro - PI, 20 de julho de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular
PORTARIA 18/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 12/2022
Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Palmeira do Piauí - PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Cristino Castro - PI, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, e no art.
37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas (...) no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) (...) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica";
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CONSIDERANDO que, no âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados
na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME 2022, atualizada por meio da Portaria GM/MS Nº 3435, de 08/12/2021;
CONSIDERANDO que oEstado, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar relações específicas e complementares de
medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de
acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores (art. 27 do Dec. nº. 7508/2011);
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde,
tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional;
CONSIDERANDO que as responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal) estão definidas em 3 componentes:
Básico, Estratégico e Especializado, definidas na Resolução CIT nº 01/2012 e no Anexo XXVII da Portaria de Consolidação nº 2/2017 (Política
Nacional de Assistência Farmacêutica);
CONSIDERANDO que o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é constituído por uma relação de medicamentos e
insumos farmacêuticos relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica (Art. 34º da Portaria de
Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDO que o financiamento do CBAF é tripartite, mas a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento à população é do
ente municipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por Estados e regiões de saúde (Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de
setembro de 2017).
CONSIDERANDOque a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica envolve um grupo de ações desenvolvidas deforma articulada pelo
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos
essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;
CONSIDERANDO que cabe ao gestor municipal, conforme Política Nacional de Medicamentos (Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02 /2017):
"5. RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GOVERNO NO ÂMBITO DO SUS
No que respeita às funções de Estado, os gestores, em cumprimento aos princípios do SUS, atuarão no sentido de viabilizar o
propósito desta Política de Medicamentos, qual seja, o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade aos medicamentos, a
promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.
5.4. Gestor municipal
No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente as seguintes responsabilidades:
a) coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito;
b) associar-se a outros municípios, por intermédio da organização de consórcios, tendo em vista a execução da assistência
farmacêutica;
c) promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;
d) treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento das responsabilidades do município no que se refere a esta Política;
e) coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionais básicos para a Política de Medicamentos, de que são
exemplos o de Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede de Laboratórios de Saúde Pública;
f) implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade;
g) assegurar a dispensação adequada dos medicamentos;
h) definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil
nosológico da população;
i) assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, integrando sua programação à do
estado, visando garantir o abastecimento de forma permanente e oportuna;
j) adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica, outros medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal
de Saúde como responsabilidade concorrente do município;
k) utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades de medicamentos do município;
l) investir na infraestrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade dos
medicamentos;
m) receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda."
CONSIDERANDO que para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), conforme art. 43 da
Portaria de Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí desenvolve no Plano Geral de Atuação, biênio 2022-2023, o Projeto "MPPI na
Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que objetiva fomentar a gestão da Assistência Farmacêutica para garantir o acesso dos
usuários do SUS aos medicamentos do componente básico, nos polos Regionais de Campo Maior e Corrente, com base na legislação
sanitária.
RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo nº 12/2022, com fundamento no art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, a fim de acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Palmeira do Piauí- PI, determinando as seguintes
providências:
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento;
Junte-se a este procedimento os documentos pertinentes ao município e encaminhado por meio do Ofício-Circular
12/2022/MPPI/CAODS;
Requisite à Vigilância Sanitária Municipal a realização de inspeção nos serviços de Assistência Farmacêutica do município (Central de
Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e farmácias das Unidades Básicas de Saúde) encaminhando-lhe o chek-list anexo ao OfícioCircular 12/2022/MPPI/CAODS;
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores lotados nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Cristino Castro - PI, 20 de julho de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular
PORTARIA 19/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 13/2022
Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Santa Luz - PI
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Cristino Castro - PI, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, e no art.
37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
Página 30

Diário Eletrônico do MPPI
ANO VI - Nº 1142 Disponibilização: Quinta-feira, 21 de Julho de 2022 Publicação: Sexta-feira, 22 de Julho de 2022

serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas (...) no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) (...) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDO que, no âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados
na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME 2022, atualizada por meio da Portaria GM/MS Nº 3435, de 08/12/2021;
CONSIDERANDO que oEstado, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar relações específicas e complementares de
medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de
acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores (art. 27 do Dec. nº. 7508/2011);
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde,
tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional;
CONSIDERANDO que as responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal) estão definidas em 3 componentes:
Básico, Estratégico e Especializado, definidas na Resolução CIT nº 01/2012 e no Anexo XXVII da Portaria de Consolidação nº 2/2017 (Política
Nacional de Assistência Farmacêutica);
CONSIDERANDO que o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é constituído por uma relação de medicamentos e
insumos farmacêuticos relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica (Art. 34º da Portaria de
Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDO que o financiamento do CBAF é tripartite, mas a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento à população é do
ente municipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por Estados e regiões de saúde (Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de
setembro de 2017).
CONSIDERANDOque a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica envolve um grupo de ações desenvolvidas deforma articulada pelo
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos
essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;
CONSIDERANDO que cabe ao gestor municipal, conforme Política Nacional de Medicamentos (Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02 /2017):
"5. RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GOVERNO NO ÂMBITO DO SUS
No que respeita às funções de Estado, os gestores, em cumprimento aos princípios do SUS, atuarão no sentido de viabilizar o
propósito desta Política de Medicamentos, qual seja, o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade aos medicamentos, a
promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.
5.4. Gestor municipal
No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente as seguintes responsabilidades:
a) coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito;
b) associar-se a outros municípios, por intermédio da organização de consórcios, tendo em vista a execução da assistência
farmacêutica;
c) promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;
d) treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento das responsabilidades do município no que se refere a esta Política;
e) coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionais básicos para a Política de Medicamentos, de que são
exemplos o de Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede de Laboratórios de Saúde Pública;
f) implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade;
g) assegurar a dispensação adequada dos medicamentos;
h) definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil
nosológico da população;
i) assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, integrando sua programação à do
estado, visando garantir o abastecimento de forma permanente e oportuna;
j) adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica, outros medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal
de Saúde como responsabilidade concorrente do município;
k) utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades de medicamentos do município;
l) investir na infraestrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade dos
medicamentos;
m) receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda."
CONSIDERANDO que para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), conforme art. 43 da
Portaria de Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí desenvolve no Plano Geral de Atuação, biênio 2022-2023, o Projeto "MPPI na
Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que objetiva fomentar a gestão da Assistência Farmacêutica para garantir o acesso dos
usuários do SUS aos medicamentos do componente básico, nos polos Regionais de Campo Maior e Corrente, com base na legislação
sanitária.
RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo nº 13/2022, com fundamento no art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, a fim de acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Santa Luz - PI, determinando as seguintes providências:
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento;
Junte-se a este procedimento os documentos pertinentes ao município e encaminhado por meio do Ofício-Circular
12/2022/MPPI/CAODS;
Requisite à Vigilância Sanitária Municipal a realização de inspeção nos serviços de Assistência Farmacêutica do município (Central de
Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e farmácias das Unidades Básicas de Saúde) encaminhando-lhe o chek-list anexo ao OfícioCircular 12/2022/MPPI/CAODS;
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores lotados nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Cristino Castro - PI, 20 de julho de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular
PORTARIA 20/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 14/2022
Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Alvorada do Gurgueia - PI
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Cristino Castro - PI, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, e no art.
37, incisos I, V e VI, da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto;
CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna que confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 define no artigo 2º que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"; e em seu artigo 6º, inciso I, alínea "d", que "estão incluídas (...) no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) (...) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica";
CONSIDERANDO que, no âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados
na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME 2022, atualizada por meio da Portaria GM/MS Nº 3435, de 08/12/2021;
CONSIDERANDO que oEstado, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar relações específicas e complementares de
medicamentos, em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de
acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores (art. 27 do Dec. nº. 7508/2011);
CONSIDERANDO que a Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde,
tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional;
CONSIDERANDO que as responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal) estão definidas em 3 componentes:
Básico, Estratégico e Especializado, definidas na Resolução CIT nº 01/2012 e no Anexo XXVII da Portaria de Consolidação nº 2/2017 (Política
Nacional de Assistência Farmacêutica);
CONSIDERANDO que o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é constituído por uma relação de medicamentos e
insumos farmacêuticos relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica (Art. 34º da Portaria de
Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017);
CONSIDERANDO que o financiamento do CBAF é tripartite, mas a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento à população é do
ente municipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por Estados e regiões de saúde (Consolidação do SUS nº. 06, de 28 de
setembro de 2017).
CONSIDERANDOque a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica envolve um grupo de ações desenvolvidas deforma articulada pelo
Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos
essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;
CONSIDERANDO que cabe ao gestor municipal, conforme Política Nacional de Medicamentos (Anexo XXVII da Portaria de Consolidação do
SUS nº. 02 /2017):
"5. RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GOVERNO NO ÂMBITO DO SUS
No que respeita às funções de Estado, os gestores, em cumprimento aos princípios do SUS, atuarão no sentido de viabilizar o
propósito desta Política de Medicamentos, qual seja, o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade aos medicamentos, a
promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.
5.4. Gestor municipal
No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente as seguintes responsabilidades:
a) coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito;
b) associar-se a outros municípios, por intermédio da organização de consórcios, tendo em vista a execução da assistência
farmacêutica;
c) promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;
d) treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento das responsabilidades do município no que se refere a esta Política;
e) coordenar e monitorar o componente municipal de sistemas nacionais básicos para a Política de Medicamentos, de que são
exemplos o de Vigilância Sanitária, o de Vigilância Epidemiológica e o de Rede de Laboratórios de Saúde Pública;
f) implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade;
g) assegurar a dispensação adequada dos medicamentos;
h) definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil
nosológico da população;
i) assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, integrando sua programação à do
estado, visando garantir o abastecimento de forma permanente e oportuna;
j) adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica, outros medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal
de Saúde como responsabilidade concorrente do município;
k) utilizar, prioritariamente, a capacidade dos laboratórios oficiais para o suprimento das necessidades de medicamentos do município;
l) investir na infraestrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade dos
medicamentos;
m) receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda."
CONSIDERANDO que para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), conforme art. 43 da
Portaria de Consolidação do SUS nº. 02, de 28 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí desenvolve no Plano Geral de Atuação, biênio 2022-2023, o Projeto "MPPI na
Garantia do Direito à Assistência Farmacêutica", que objetiva fomentar a gestão da Assistência Farmacêutica para garantir o acesso dos
usuários do SUS aos medicamentos do componente básico, nos polos Regionais de Campo Maior e Corrente, com base na legislação
sanitária.
RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo nº 14/2022, com fundamento no art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, a fim de acompanhar a gestão da assistência farmacêutica no Município de Alvorada do Gurgueia - PI, determinando as seguintes
providências:
Autue-se e registe-se no SIMP a presente portaria e os documentos que a acompanham, publicando-a no Diário Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Piauí, em atenção ao disposto no artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
Encaminhe-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento;
Junte-se a este procedimento os documentos pertinentes ao município e encaminhado por meio do Ofício-Circular
12/2022/MPPI/CAODS;
Requisite à Vigilância Sanitária Municipal a realização de inspeção nos serviços de Assistência Farmacêutica do município (Central de
Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Central e farmácias das Unidades Básicas de Saúde) encaminhando-lhe o chek-list anexo ao OfícioCircular 12/2022/MPPI/CAODS;
Cientifique-se, através do envio de cópia desta Portaria, ao Conselho Municipal de Saúde;
Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores lotados nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
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Cristino Castro - PI, 20 de julho de 2022.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular

3.13. 54ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24719
54ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TERESINA - PI
CENTRAL DE INQUÉRITOS
Av. Lindolfo Monteiro, nº 911 Mezanino Fátima - Teresina/PI
CEP: 64.049-440 Fone: (86) 3216-4550 - Ramal: 754 - E-mail: 54pjthe@mppi.mp.br
EDITAL Nº 09/2022
A Exma. Sra. GIANNY VIEIRA DE CARVALHO, Promotora de Justiça respondendo pela 54ª Promotoria de Justiça de Teresina, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que não foi possível notificar, no endereço constante dos autos, o investigadoFRANCISCO DE
SOUSA BORGES, brasileiro, solteiro, natural de Teresina-PI, nascido aos 04/10/1984, inscrito sob o RG nº 3.844.621 - SSP/PI e CPF
002.071.663-07, filho de Jyracy de Sousa Borges e José Ribamar Borges, para tratar de proposta de acordo de não persecução penal. Desse
modo, pelo presente, fica V. Senhoria NOTIFICADO a entrar em contato com este órgão por meio do telefone (086) 98192-1652 (segunda-feira a
sexta-feira, de 08h00 às 13h00 ou do e-mail 54pjthe@mppi.mr.br, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação deste Edital, para tratar de
proposta de acordo de não persecução penal, nos autos da investigação de nº 0808653-79.2022.8.18.0140, nos termos do artigo 28-A do Código
de Processo Penal. O não atendimento à presente notificação (deixar de se manifestar no prazo e na forma acima mencionados) será entendido
como recusa em participar da audiência na qual seria proposto o acordo de não persecução penal - ANPP, razão pela qual a inicial
acusatória será oferecida, nos termos da lei, dando início a ação penal.
Teresina - PI, 01 de julho de 2022.
Gianny Vieira de Carvalho
Promotora de Justiça

3.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ24720
PORTARIA GPJSP nº 30/2022
Instaura o Inquérito Civil Público nº 07/202. Assunto: apurar e tomar providências quanto à situação do Portal da transparência da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça Titular desta Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, Sr. Nielsen Silva
Mendes Lima, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos arts. 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do
Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei no 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual no 12/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
os princípios da legalidade e publicidade;
CONSIDERANDO que a Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) é de observância obrigatória por todos os entes da federação,
conforme disposto no art. 1º da norma referida;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 5º da mesma lei, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada
mediante processos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) dispõe, em seu art. 48, sobre a obrigatoriedade da
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos planos, orçamentos e diversas outras informações relativas à
execução das despesas públicas;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, entre as quais negar publicidade a atos oficiais, além de deixar de praticar, indevidamente ato de ofício (incisos II e IV);
RESOLVE INSTAURAR o Inquérito Civil Público nº 07/2022, a fim de "apurar e tomar providências quanto à situação do Portal da transparência
da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Piauí", determinando, desde logo, as seguintes providências:
1. Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições contidas na Resolução CNMP nº 23/2007, fazendo constar
como representante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ e como representado: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ; a classe:
Inquérito Civil Público; os assuntos: 10014 - Violação aos Princípios Administrativos (Lei no 8.429/1992) -> Improbidade Administrativa;
2. Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de Inquérito Civil Público no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica própria
da Promotoria de Justiça;
3. Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao CACOP;
4. Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente Inquérito Civil Público, assim que ocorrer, certificando a data;
5.Seja oficiado o Prefeito Municipal de São Gonçalo do Piauí, Sr. Luís de Sousa Ribeiro Júnior, requisitando-se, em até (10 dez) dias, encaminhe
as seguintes informações: a) Endereço do site na internet onde são disponibilizadas pelo Município as informações exigidas pela Lei no
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); b) Caráter do referido site (se
oficial ou privado); c) Lista das informações disponibilizadas atualmente no site, inclusive as referentes ao Poder Legislativo, e a forma de acesso
(se requer cadastro ou senha); d) Frequência de alimentação do banco de dados do site;
6. Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trâmites deste procedimento.
Registre-se no SIMP. Expedientes necessários. Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 19 de julho de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
PORTARIA GPJSP nº 31/2022
Instaura o Inquérito Civil Público nº 08/202. Assunto: apurar e tomar providências quanto à situação do Portal da transparência da Câmara
Municipal de São Gonçalo do Piauí.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu Promotor de Justiça Titular desta Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, Sr. Nielsen Silva
Mendes Lima, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos arts. 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do
Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei no 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual no 12/93;
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal);
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na CRFB, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Carta Maior, dentre eles
os princípios da legalidade e publicidade;
CONSIDERANDO que a Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) é de observância obrigatória por todos os entes da federação,
conforme disposto no art. 1º da norma referida;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 5º da mesma lei, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada
mediante processos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) dispõe, em seu art. 48, sobre a obrigatoriedade da
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos planos, orçamentos e diversas outras informações relativas à
execução das despesas públicas;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 11, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, entre as quais negar publicidade a atos oficiais, além de deixar de praticar, indevidamente ato de ofício (incisos II e IV);
RESOLVE INSTAURAR o Inquérito Civil Público nº 08/2022, a fim de "apurar e tomar providências quanto à situação do Portal da transparência
da Câmara Municipal de São Gonçalo do Piauí", determinando, desde logo, as seguintes providências:
1. Providencie o registro do presente procedimento, observando-se as disposições contidas na Resolução CNMP nº 23/2007, fazendo constar
como representante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ e como representado: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO
PIAUÍ; a classe: Inquérito Civil Público; os assuntos: 10014 - Violação aos Princípios Administrativos (Lei 8.429/1992) -> Improbidade
Administrativa;
2. Autue-se e registre-se a presente portaria de instauração de Inquérito Civil Público no SIMP, arquivando-se cópia em pasta eletrônica própria
da Promotoria de Justiça;
3. Encaminhe-se cópia da presente Portaria para que seja publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí e ao CACOP;
4. Junte-se cópia da publicação atinente à instauração do presente Inquérito Civil Público, assim que ocorrer, certificando a data;
5.Seja oficiado o Ilmo. Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Piauí/PI, Sr. Manoel Carlos Faustino de Sousa, requisitando-se que,
em até (10 dez) dias, encaminhe as seguintes informações: a) Endereço do site na internet onde são disponibilizadas pela Câmara Municipal as
informações exigidas pela Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
b) Caráter do referido site (se oficial ou privado); c) Lista das informações disponibilizadas atualmente no site, inclusive a forma de acesso (se
requer cadastro ou senha); d) Frequência de alimentação do banco de dados do site;
6. Fica designado o Assessor Rodrigo Morais Leite para secretariar os trâmites deste procedimento.
Registre-se no SIMP. Expedientes necessários. Cumpra-se.
São Pedro do Piauí(PI), 19 de julho de 2022.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça

3.15. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24722
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a integração do município de São João da Canabrava-PI ao Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito da competência
legislativa imposta no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
PORTARIA nº 55/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por este
Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOcompetir ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles os princípios da legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito (art. 1º, § 2º);
CONSIDERANDOque o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, nos termos do
art. 7º do CTB, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações (art. 8º do mesmo Código);
CONSIDERANDO que os arts. 21, 24 e 74 a 76 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem obrigações para os municípios pertinentes à
gestão do trânsito nas vias municipais;
CONSIDERANDO que o descumprimento do estabelecido nos os arts. 21, 24 e 74 a 76 do CTB tem causado diversas infrações administrativas e
penais,
estabelecidas nos artigos 228, 303, 307, 309, 310 e 311, todos do CTB;
CONSIDERANDOque em grande parte a contravenção penal de perturbação do sossego - art. 42 da Lei de Contravenções Penais - é causada
por sons automotivos (paredões e etc.);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí e à Secretaria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Oficie-se o Prefeito Municipal de São João da Canabrava-PI, oExmo. Elson Silva de Sousa, REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias
úteis,informações por escrito e fundamentadas, instruindo-se com documentos, sobre a existência de:
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Órgão executivo de trânsito municipal ou convênios celebrados com os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a
fiscalização de trânsito;
Convênio com a Polícia Militar para a fiscalização dos sons automotivos (paredões e etc.) ou órgão municipal para fins de
cumprimento do art. 228 do CTB;
Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos de controle viário.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a integração do município de Paquetá-PI ao Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito da competência legislativa imposta no
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
PORTARIA nº 50/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por este
Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOcompetir ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles os princípios da legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito (art. 1º, § 2º);
CONSIDERANDOque o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, nos termos do
art. 7º do CTB, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações (art. 8º do mesmo Código);
CONSIDERANDO que os arts. 21, 24 e 74 a 76 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem obrigações para os municípios pertinentes à
gestão do trânsito nas vias municipais;
CONSIDERANDO que o descumprimento do estabelecido nos os arts. 21, 24 e 74 a 76 do CTB tem causado diversas infrações administrativas e
penais,
estabelecidas nos artigos 228, 303, 307, 309, 310 e 311, todos do CTB;
CONSIDERANDOque em grande parte a contravenção penal de perturbação do sossego - art. 42 da Lei de Contravenções Penais - é causada
por sons automotivos (paredões e etc.);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí e à Secretaria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Oficie-se o Prefeito Municipal de Paquetá-PI, o Exmo. Tales CoelhoPimental, REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informações
por escrito e fundamentadas, instruindo-se com documentos, sobre a existência de:
Órgão executivo de trânsito municipal ou convênios celebrados com os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a
fiscalização de trânsito;
Convênio com a Polícia Militar para a fiscalização dos sons automotivos (paredões e etc.) ou órgão municipal para fins de cumprimento do art.
228 do CTB;
Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos de controle viário.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a integração do município de São Luís do Piauí ao Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito da competência legislativa imposta
no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
PORTARIA nº 54/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por este
Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOcompetir ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles os princípios da legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas
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destinadas a assegurar esse direito (art. 1º, § 2º);
CONSIDERANDOque o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, nos termos do
art. 7º do CTB, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações (art. 8º do mesmo Código);
CONSIDERANDO que os arts. 21, 24 e 74 a 76 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem obrigações para os municípios pertinentes à
gestão do trânsito nas vias municipais;
CONSIDERANDO que o descumprimento do estabelecido nos os arts. 21, 24 e 74 a 76 do CTB tem causado diversas infrações administrativas e
penais,
estabelecidas nos artigos 228, 303, 307, 309, 310 e 311, todos do CTB;
CONSIDERANDOque em grande parte a contravenção penal de perturbação do sossego - art. 42 da Lei de Contravenções Penais - é causada
por sons automotivos (paredões e etc.);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí e à Secretaria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Oficie-se o Prefeito Municipal de São Luís do Piauí, oExmo.Kelsimar de Abreu Sousa, REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias
úteis,informações por escrito e fundamentadas, instruindo-se com documentos, sobre a existência de:
Órgão executivo de trânsito municipal ou convênios celebrados com os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a
fiscalização de trânsito;
Convênio com a Polícia Militar para a fiscalização dos sons automotivos (paredões e etc.) ou órgão municipal para fins de
cumprimento do art. 228 do CTB;
Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos de controle viário.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Objeto: Averiguar a integração do município de Dom Expedito Lopes-PI ao Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito da competência legislativa
imposta no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97).
PORTARIA nº 46/2022
O MINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por este
Promotor de Justiça Maurício Verdejo G. Júnior, no uso de suas atribuições constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da
Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93 e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDOcompetir ao Ministério Público zelar pelo efetivo
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, elencados no art. 37 da Constituição Federal,
dentre eles os princípios da legalidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito (art. 1º, § 2º);
CONSIDERANDOque o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, nos termos do
art. 7º do CTB, cabendo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios organizar os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações (art. 8º do mesmo Código);
CONSIDERANDO que os arts. 21, 24 e 74 a 76 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem obrigações para os municípios pertinentes à
gestão do trânsito nas vias municipais;
CONSIDERANDO que o descumprimento do estabelecido nos os arts. 21, 24 e 74 a 76 do CTB tem causado diversas infrações administrativas e
penais,
estabelecidas nos artigos 228, 303, 307, 309, 310 e 311, todos do CTB;
CONSIDERANDOque em grande parte a contravenção penal de perturbação do sossego - art. 42 da Lei de Contravenções Penais - é causada
por sons automotivos (paredões e etc.);
RESOLVE:
INSTAURAR o presente PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO,
adotando-se as seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, conferindo trâmite eletrônico e procedendo-se com as anotações pertinentes (art. 8º, Ato PGJ nº
931/2019);
Comunique-se a presente instauração, por meio eletrônico, à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí e à Secretaria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí (CSMP), com cópia da presente, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do MPPI;
Oficie-se o Prefeito Municipal de Dom Expedito Lopes-PI, o Exmo.Valmir Barbosa de Araújo, REQUISITANDO, no prazo de 10 (dez) dias
úteis,informações por escrito e fundamentadas, instruindo-se com documentos, sobre a existência de:
Órgão executivo de trânsito municipal ou convênios celebrados com os demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito para a
fiscalização de trânsito;
Convênio com a Polícia Militar para a fiscalização dos sons automotivos (paredões e etc.) ou órgão municipal para fins de
cumprimento do art. 228 do CTB;
Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dispositivos e os equipamentos de controle viário.
CUMPRA-SE, servindo este de determinação de instauração de procedimento administrativo e de requisição formulada pelo Ministério Público,
com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de praxe.
Procedidas às diligências e encerrado o prazo para resposta, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
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Picos-PI, datado eletronicamente.
MAURÍCIOVERDEJOG.JÚNIOR
Promotor de Justiça

3.16. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA 24723
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 35/2022
SIMP 000536-177/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ por seu representante, com atuação na 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALENÇA DO
PIAUÍ (2ª PJV), no uso das atribuições conferidas pelo art. 127, caput e art. 129, II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, e pelas disposições legais do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e,
CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público conferida pela Constituição Federal em seu art. 127 caput, incumbindo-o da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, estando compreendida em sua função institucional a de zelar
pelo efetivo respeito aos direitos e garantias assegurados às crianças e aos adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais
necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para a sua perfeita adequação (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal
8.625/93 e art. 38.º, par. único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93);
CONSIDERANDOa função institucional do Ministério público de zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública, aos direitos
assegurados aos cidadãos pela Carta Magna, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, inciso II, CF/88);
CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à dignidade, ao respeito, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, conforme preceitua o art. 227, caput, da Constituição da República;
CONSIDERANDO a NOTA TÉCNICA - JURÍDICA Nº 04/2019 - CAODIJ/MPPI que tem por escopo dispor sobre horário de funcionamento
do CT, impossibilidade do trabalho em forma de revezamento e diferenciação entre trabalho em plantão e sobreaviso;
CONSIDERANDO que referida NT foi conclusiva no sentido de:
Não é admissível a prática de funcionamento por revezamento no Conselho Tutelar, deforma que o conselheiro tutelar trabalhe em dias
alternados;
O trabalho realizado pelo conselheiro tutelar, na verdade, se constitui em sobreaviso e não plantão, conforme aplicação analógica do art. 244. $
2° da CLT;
O regime de sobreaviso é aplicável aos conselheiros tutelares, em decisão analógica do Tribunal de Contas da União, conforme consulta TC n°
001.728/2015-6;
Nos termos da decisão do TCU pode ser constituído banco de horas de forma a se descontar da carga horária semanal as horas efetivamente
trabalhadas pelos conselheiros tutelares no sobreaviso, o que deve ser regido pela legislação municipal;
Caso já haja na legislação municipal a previsão de sobreaviso, pode o Poder Público Municipal, por decreto, regulamentar banco de horas para
conselheiro tutelar devendo ser descontadas as horas efetivamente trabalhadas, nos termos da consulta TC n° 001.728/2015-6;
Para aferir a quantidade de horas efetivamente trabalhadas pode-se exigir a produção de relatórios por parte dos conselheiros tutelares;
Existe a possibilidade de o município remunerar o sobreaviso dos conselheiros, desde que o preveja em lei, aplicando-se analogicamente o art.
244, $ 2° da CLT.
CONSIDERANDO o objeto demandado na Notícia de Fato (NF) SIMP 000536-177/2022, qual seja, apurar possível irregularidade no
funcionamento do Conselho Tutelar de Novo Oriente do Piauí, consistente no não atendimento ao horário de funcionamento e carga horária
mínima prevista na legislação pertinente, bem assim na Nota Técnica - Jurídica nº 04/2019 do CAODIJ/MPPI;
CONSIDERANDO que referida NF originou-se de representação subscrita pelo Secretário Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Novo
Oriente, Sr. José da Cruz Soares, delineando que os conselheiros insistem em trabalhar na modalidade de revezamento, em desacordo com a
legislação;
CONSIDERANDO, ainda, que a parte noticiante pugnou por urgência na análise da demanda, mormente a proximidade do período de festejo
religioso na cidade, com vasta programação, a qual reclama atuação intensificada do colegiado;
CONSIDERANDO o disposto no §2º do art. 3º da Resolução do CNMP nº 164/17:
Art. 3º O Ministério Público, de ofício ou mediante provocação, nos autos de inquérito civil, de procedimento administrativo ou procedimento
preparatório, poderá expedir recomendação objetivando o respeito e a efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo o
caso, a edição ou alteração de normas.
§ 1º Preliminarmente à expedição da recomendação à autoridade pública, serão requisitadas informações ao órgão destinatário sobre a situação
jurídica e o caso concreto a ela afetos, exceto em caso de impossibilidade devidamente motivada.
§ 2º Em casos que reclamam urgência, o Ministério Público poderá, de ofício, expedir recomendação, procedendo, posteriormente, à instauração
do respectivo procedimento.
RESOLVE RECOMENDAR:
Às Sras. CONSELHEIRAS TUTELARES DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ: ELOIDES DE SOUSA GOMES, GESIMAURA DE SOUSA, LIDIANE
DE SOUSA DANTAS SILVA, JESSICA NUNES CAJÉ e TAMIRES ALVES MENESES, bem como, preventivamente, AQUELES(AS) QUE AS
SUBSTITUAM, para que procedam em estrita observância à Nota Técnica - Jurídica Nº 04/2019 do CAODIJ/MPPI e à legislação correlata.
Devem ser ENCAMINHADOS à essa 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí (2ª PJV), os documentos comprobatórios do
cumprimento desta recomendação, ao final do prazo de 10 (dez) dias.
ADVERTE-SE, desde já, que a não observância desta Recomendação poderá implicar na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando
o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
DETERMINA-SE, por fim, à Secretaria do Núcleo das PJ's de Valença do Piauí que ENCAMINHE cópia da presente Recomendação ao CAODIJ,
para conhecimento e ao Diário Oficial Eletrônico do MPPI para fins de publicação.
Valença do Piauí/PI, datado e assinado digitalmente.
SINOBILINO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR
Promotor de Justiça

3.17. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA24725
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 42/2022
(Ref.:PASIMPnº000305-164/2022)
OBJETO: Fiscalizar proprietários de estabelecimentos comerciais e organizadores de eventos que queiram realizar eventos em espaços públicos
e privados.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADOPIAUÍ/Promotoria de
Justiça de Batalha, por intermédio de sua agente signatária, com fulcro nos art. 127 a 129, da Carta da República de 1988, c/c art. 27, parágrafo
único, IV, da Lei n° 8.625/93 e art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e Resolução 23/2007 do CNMP, na defesa do
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interesse da sociedade da cidade de Batalha-PI:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Improbidade, o Estatuto
da Criança e do Adolescente, o Estado do Idoso, dentre outros diplomas legais, conferem legitimidade ao Ministério Público para a defesa dos
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos;
CONSIDERANDOque a tutela desses interesses é regulamentada, quanto à atuação extrajudicial, pela Resolução nº 23/2007 do CNMP, norma
de observância obrigatória;
CONSIDERANDO que para o exercício da função institucional do art. 129, II, a Lei n.º 8.625/1993 estabelece caber ao Ministério Público expedir
recomendações, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito (art. 27, parágrafo único, IV);
CONSIDERANDO que, conforme o art. 1º, caput, da Resolução nº 164/2017, "a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do
Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de
persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública
ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades
ou correção de condutas";
CONSIDERANDOque a Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) garante ser direito de toda pessoa, natural ou jurídica, essencial para o
desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive
feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais, desde que sejam observadas as normas de proteção ao meio
ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público (art. 3º, caput, II, a);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXII, estabeleceu que é garantido o direito de propriedade, e que
ela atenderá a sua função social;
2
CONSIDERANDOque, embora possa o detentor do domínio usar, gozar, fruir, dispor da coisa e reavê-la de quem ilegalmente a detenha, há
muito esse direito perdeu o caráter individualista absoluto e passou a ser condicionado a deveres atrelados ao interesse da coletividade e às
regras de harmonioso convívio social;
CONSIDERANDOque o direito de propriedade não é absoluto, podendo sofrer restrições para assegurar a segurança, o sossego, a saúde e
outras garantias dos que habitam nas residências vizinhas;
CONSIDERANDOque, nos casos em que há excesso de ruído produzido por estabelecimento comercial localizado em área residencial, o direito
de vizinhança impõe limites ao direito de propriedade, de modo a impedir o comportamento egoístico de quem, com sua atividade comercial,
pretende compelir vizinhos a suportar os efeitos de poluição sonora em detrimento de qualquer critério de razoabilidade e respeito mútuo;
CONSIDERANDOque a Constituição Federal, em seu art. 225, estabelece que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações";
CONSIDERANDO que a emissão excessiva e desordenada de sons e ruídos trazem malefícios à saúde, provocando distúrbios físicos, mentais,
estresse, problemas auditivos e reflexos diretos nos relacionamentos sociais, pois causam a deterioração da qualidade devida, atingindo as
relações humanas, sobretudo quando níveis utilizados não são suportáveis pelo ouvido humano ou prejudiciais ao repouso noturno e sossego
público;
CONSIDERANDO que não existe na Comarca de Batalha - PI nenhum estabelecimento que possua o devido isolamento acústico;
CONSIDERANDO que a poluição sonora prejudica a saúde e bem-estar da população, causando vários efeitos extra-auditivos sobre o organismo
humano e pode afetar as relações sociais entre os indivíduos;
CONSIDERANDO a reunião com o Comandante do Grupamento da Polícia Militar em Batalha-PI, o qual informou sobre o aumento de
reclamações de perturbação do sossego e poluição sonora;
RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo, procedendo-se as anotações em livro próprio e demais providências de costume,
determinando, desde logo:
- Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Silmara de Sampaio Sousa ou eventual servidor substituto em casos de
licenças, férias ou impedimentos;
- Seja encaminhada a presente portaria para publicação no Diário Eletrônico do MPPI;
A RECOMENDAÇÃO aos proprietários de carros de som, veículos particulares equipados com sistemas de som, aos organizadores de eventos
públicos e aos cidadãos que queiram realizar eventos em espaços públicos, a exemplo de ruas, na Comarca de Batalha-PI, que:
abstenham-se de utilizar caixas de som, instrumentos musicais ou equipamentos sonoros de qualquer
natureza em veículos em geral, sem a devida autorização do Poder Público Municipal;
abstenham-se de circular veículos de carro de som, salvo se desligado o som, nas proximidades dos Hospitais, Unidades Básicas de Saúde, bem
como em frente às escolas públicas e particulares, repartições públicas, incluindo Prefeitura, Câmara de Vereadores, Fórum, Delegacia de
Polícia, Companhia de Polícia Militar, dentre outras, e templos religiosos durante horário de culto;
abstenham-se de circular veículos de carro de som antes das 08h e após as 19h, em qualquer dia da semana, inclusive sábados, domingos e
feriados;
providenciem, junto a Prefeitura Municipal, autorização para a realização de eventos em espaços públicos, a exemplo de festas em ruas, bem
como informem previamente à Polícia Militar local sobre tal pretensão.
-A RECOMENDAÇÃO à população do município da Comarca de Batalha-PI, e aos organizadores de eventos públicos em geral, que peçam a
devida autorização, à
Prefeitura, para a realização de eventos que impliquem o fechamento de ruas ou a utilização de todo e qualquer espaço público;
- A RECOMENDAÇÃO, ao Comandante da Polícia Militar com circunscrição na Comarca de Batalha-PI, que proceda às diligências necessárias
objetivando coibir os ilícitos penais descritos nesta RECOMENDAÇÃO, efetuando a prisão em flagrante, se necessário, observando o disposto no
artigo 301 e 302 do CPP, ou lavrando os respectivos TCOs, a depender do ilícito flagrado;
- A RECOMENDAÇÃO ao Prefeito municipal da Comarca de Batalha, que:
a emissão de sons e ruídos, decorrentes de qualquer atividade desenvolvida no Município, em empreendimentos ou atividades residenciais,
comerciais, de serviços, institucionais, industriais ou especiais, públicas ou privadas, deverá ser regulamentada por Lei Municipal, objetivando
garantir a saúde, a segurança, o sossego e o bem estar publico;
na concessão das autorizações referidas no item "III", alínea "A", observem todas as normas técnicas e legais pertinentes à matéria, de modo que
a licença ambiental seja efetivamente apta a
prevenir a poluição sonora e a perturbação do sossego;
na concessão das autorizações referidas no item "IV" acima, ouçam previamente a Polícia Militar local;
na concessão das autorizações referidas no item "IV" acima, estabeleçam parâmetros para a segurança das pessoas e cuidado com a vida na
cidade, a exemplo de horário de início e término de evento público, limpeza do espaço, organização do trânsito, níveis máximos de sonoridade,
etc.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
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Batalha-PI, 27 de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
Lia Raquel Prado Burgos Ribeiro Martins Promotora de Justiça

3.18. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS24726
SIMP N. 000192-426/2022
PROMOÇÃODEINDEFERIMENTO
Trata-se de Notícia de Fato encaminhada a este órgão do Ministério Público pela Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí
(Reclamação n. 298/2022). Inicialmente, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (DISQUE 100), foi
comunicado que estaria havendo afronta a direitos humanos na cidade de Picos pelo fato de a Secretaria de Fazenda - SEFAZ, nesta cidade,
estar impondo restrições para ingresso no prédio público, exigindo, no contexto da pandemia de COVID-19, apresentação de comprovante de
vacinação. Está assim redigida a notícia apresentada:
"LOCAL DA OCORRÊNCIA PAÍS: BRASIL
UF: PI
MUNICÍPIO: PICOS BAIRRO: CENTRO
LOGRADOURO: RUA COELHO RODRIGUES, 461-499 PONTO DE REFERENCIA:
CEP. 64600-000
DENÚNCIA: VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS
DENUNCIANTE INFORMA SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS OCORRIDA EM DATA E LOCAL DESCRITO ACIMA. A
VÍTIMA SOFRE A SEGUINTE VIOLAÇÃO:
DENUNCIANTE INFORMA QUE A SECRETARIA DA FAZENDA EXIGE O PASSAPORTE VACINAL, PROIBINDO O ACESSO DOS NÃO
VACINADOS AO ÓRGÃO.
LIBERDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS. AUTONOMIA DE VONTADE, LIBERDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS. LIBERDADE DE IR VIR
PERMANECER
A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA AGRAVA-SE EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS SEGUINTES ELEMENTOS:
O ÓRGÃO NÃO PERMITE QUE CIDADÃOS NÃO VACINADOS TENHAM ACESSO AO PRÉDIO, AGINDO DE FORMA EXCESSIVA E
DESNECESSÁRIA.
POR CONDUTAS EXCESSIVAS/ DESNECESSÁRIAS/ DESACONSELHADAS, POR VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL."
É o relatório.
Ao que se vê, pretende o noticiante ingressar livremente no prédio da Secretaria de Fazenda - SEFAZ, na cidade de Picos, sem que lhe seja
exigida a apresentação, de forma irrestrita, de qualquer comprovante de vacinação contra a COVID-19.
Ocorre que o Decreto Estadual n. 20.525, de 1º de fevereiro de 2022, ao dispor sobre as medidas sanitárias excepcionais a serem adotadas a
partir do dia 1º de fevereiro de 2022, em todo o Estado do Piauí, voltadas para o enfrentamento da Covid-19, determina que será exigido, para
fins de acesso ao atendimento presencial nos órgãos e entidades da Administração Pública, comprovante de vacinação contra a Covid-19 (art. 1º,
§ 9º, da referida norma), cuja comprovação deve corresponder a, no mínimo, duas doses ou dose única das vacinas contra o SARS-CoV-2, de
acordo com o cronograma instituído pelas Secretarias Municipais de Saúde em relação à idade do indivíduo, a partir de 12 anos. Claramente, o
objetivo é estimular a adesão ao Plano Nacional de Imunização, que implementa uma das "medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019", previstas na Lei Federal n. 13.979/20, qual seja,
a vacinação (artigo 3º, inciso III, d).
É certo que a representação enseja a instauração de Notícia de Fato, mas os fatos narrados devem ser corroborados por outros elementos de
prova e caracterizar lesão ou ameaça de lesão a direitos tutelados pelo Ministério Público, o que não se verifica no caso em apreço.
Oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal, analisando a questão da constitucionalidade da obrigatoriedade da vacinação, decidiu o
seguinte:
"AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020.
PRETENSÃO DE ALCANÇAR A IMUNIDADE DE REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS.
DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO INFORMADO DO
USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE DO
DIREITO À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO
TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA MEDIANTE RESTRIÇÕES
INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS. LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO
CONSISTENTES NA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO,
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS CONHECIDAS E JULGADAS
PARCIALMENTE PROCEDENTES.
- A vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a
morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade de rebanho, com vistas a proteger toda a coletividade, em
especial os mais vulneráveis.
- A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou
coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente
inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento
informado das pessoas.
- A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se
sujeitam os refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a
saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao "pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às
liberdades fundamentais das pessoas", bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade
física e moral dos recalcitrantes.
- A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário
nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas
destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de "cuidar da saúde
e assistência pública" que lhes é cometido pelo art. 23, II, da Constituição Federal.
- ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020,
de maneira a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário,
podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas
atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências
científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações
dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser
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implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência". (STF,
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.586/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 12.12.20).
Como é cediço, a medida restritiva de acesso ao prédio público objetiva estimular a vacinação, cuja eficácia, segurança e limitações foram
amplamente divulgadas à sociedade.
As colisões entre direitos fundamentais são resolvidas pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade
Diferentemente do alegado na representação, não se verifica violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais, devendo-se
tutelar, in casu, o direito à saúde, de sorte que não há relevância que justifique diligências no âmbito deste procedimento.
Com efeito, não se identifica qualquer fato específico que denote irregularidade apta a justificar investigação à luz da notícia e provas
apresentadas. A representação formulada não configura lesão ou ameaça de lesão a direitos tutelados pelo Ministério Público, não havendo que
se falar, portanto, em justa causa para a propositura de ação civil com o fim de proteção, prevenção e reparação de danos causados aos
interesses da população de Picos.
Eis o que dispõe o art. 4º, § 4º, da Resolução n. 174/2017 do CNMP: "Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado não
configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível".
Anote-se, ademais, que, diante de eventuais novas provas ou para investigar fato novo relevante, nada impede a abertura de um outro
procedimento.
Assim sendo, indefiro a instauração da presente Notícia de Fato, na forma do art. 4º, § 4º, da Resolução n. 174/2017 do CNMP, com a devida
comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, sem necessidade de remessa dos autos para deliberação.
Por ter sido a notícia encaminhada ao Ministério Público em face de dever de ofício, fica dispensada a cientificação do noticiante (art. 4º, § 2º, da
mesma norma).
Dê-se ciência à Ouvidoria do MPPI.
Publique-se no Diário Oficial do MPPI, certificando-se nos autos.
Após os registros de praxe, arquive-se.
Picos, 10 de maio de 2022.
Antônio César Gonçalves Barbosa Promotor de Justiça

3.19. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA24727
Portaria Nº 53/2022
Procedimento Administrativo - SIMP 000111-111/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça da 25ª Promotoria de Justiça, Dr. José Reinaldo Leão
Coelho, com amparo nos arts. 127, caput, e 129, IX, ambos da CFRB/88, e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), no uso de suas atribuições legais, e, etc.,
CONSIDERANDO:
1) que é função institucional do Ministério Público exercer, nos termos do art. 129, IX, da CF/88, outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas;
2) que, nos termos do artigo 66 do Código Civil, cabe ao Ministério Público do Estado do Piauí velar pelas fundações onde situadas;
3) que, com fulcro no art. 26, inciso I, da Lei nº 8.235/93, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes;
4) que o Procedimento Administrativo, instituído pela Resolução CNMP nº 174/2017, é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a
acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8º, II);
5) que, nos termos do art. 34, "b", Resolução CPJ/PI nº 03/2018, cabe às Promotorias do Núcleo Cível promover ações, medidas e
procedimentos de natureza administrativa ou civil que visem ao velamento de fundações na forma da legislação civil e processual civil,
excetuadas as fundações integrantes da administração pública indireta, e nas causas que versem acerca de seu funcionamento, gestão ou
destinação de patrimônio, e nelas oficiar, por distribuição equitativa;
6) que, por dever de ofício e através do Processo SEI nº 19.21.0378.0018774/2022-69, foi enviada para está Promotoria de Justiça a Prestação
de Contas para análise, referente ao exercício financeiro do ano de 2021;
RESOLVE: INSTAURAR Procedimento Administrativo nº 000111-111/2022 a fim de analisar as contas da FUNDAÇÃO BRADESCOdo exercício
financeiro de 2021.
Desde logo, que:
a) Autue-se;
b) seja publicada a presente Portaria no Diário Eletrônico Oficial;
c) seja oficiada a Fundação a fim de cientificar acerca do deferimento da prorrogação de prazo para prestação de contas
d) seja expedido ofício ao Setor de Perícia Social do Ministério Público do Estado do Piauí, requisitando visita técnica da assistência social no
endereço da Fundação em comento;
e) após o retorno do parecer técnico oriundo da diligência do item anterior, sejam remetidos os autos ao Setor de Perícia Contábil, através do
devido expediente, requisitando análise e averiguação da Prestação de Contas da supracitada Fundação, referente ao ano de 2021.
Cumpra-se. Registre-se no SIMP.
Teresina/PI, data do sistema.
JOSÉ REINALDO LEÃO COELHO
Promotor de Justiça
25ª Promotoria de Justiça de Teresina

3.20. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULISTANA 24729
VISTO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA
PROCEDIMENTOADMINISTRATIVONº705-188/2019PORTARIANº012/2022
Portaria nº 012/2022. Objeto: Converter a Notícia de Fato nº 705- 188/2019 em Procedimento Administrativo, de mesmo registro cronológico, com
o objetivo de acompanhar o andamento de requisição de abertura de Procedimento Policial feito à Delegacia de Polícia Civil de Paulistana-PI.
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça infra-assinado, no desempenho das atribuições conferidas
pelo art. 127, caput1 e 129, VII2, da Constituição Federal; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015; na Resolução CNMP nº 20/2007, com as
alterações promovidas pela Resolução CNMP nº 121/2015; e no art. 8º e seguintes da Resolução CNMP nº 174/2017;
CONSIDERANDOque, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos
empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério
1Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
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2Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
Público e das Polícias voltadas para a persecução penal e o interesse público, de forma a garantir a segurança pública;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.898/1965, que regula o direito de representação e o processo de responsabilização administrativa civil e
penal, nos casos de abuso de autoridade;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Notícia de Fato nº 706-188/2019, bem como a expiração do prazo de sua investigação, além da
necessidade de continuação das investigações para cabal apuração dos fatos;
CONSIDERANDOque é necessária a atuação desta Promotora de Justiça no caso em apreço, visando a averiguar a real situação fática, para
posterior tomada das providências que entender pertinentes, em observância à resolutividade, à eficiência e à unidade da atuação ministerial;
CONSIDERANDO, por fim, que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a, dentre
outros objetivos, acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, na forma do art. 8º, II, da Resolução nº
174/2017, do CNMP,
RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 705-188/2019 em ProcedimentoAdministrativo de mesmo registro cronológico, para apuração
das irregularidades acima apontadas, de modo a subsidiar, se for o caso, a adoção das medidas judiciais cabíveis, determinando, desde logo:
a autuação da Portaria com os documentos que originaram seu início e o registro em livro próprio desta Promotoria de Justiça, conforme
determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a nomeação da Técnica Ministerial, Jamiel Xavier de Sepedro, matrícula nº 414, para secretariar os trabalhos;
o envio de arquivo no formato word da dita Portaria ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, em obediência ao estatuído no art. 2º, §4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do Colendo
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
a remessa de cópia desta Portaria ao Grupo de Apoio ao Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, para conhecimento, segundo estatui o
art. 6º, §1º, da Resolução nº 001/2008, CPJE-PI;
a afixação da Portaria em pauta no mural da sede da Promotoria de Justiça Única de Paulistana-PI, em cumprimento ao preconizado no art. 2º,
§4º, VI, da Resolução nº 001/2008, do CPJE-PI;
a remessa de cópia desta Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP, para conhecimento;
expeça-se ofício à Delegacia de Polícia Civil de Paulistana-PI, requisitando a instauração do procedimento policial competente, assinalando prazo
de 20 (vinte) dias para resposta;
empós, voltem para novel deliberação.
Autue-se. Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Paulistana-PI, 24 de fevereiro de 2022.
[assinadodigitalmente]
RAIMUNDONONATORIBEIROMARTINSJÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de
Paulistana-PI.3
3 Portaria PGJ nº 3134/2021

4. GESTÃO DE PESSOAS
[]

4.1. PORTARIA RH/PGJ-MPPI24724
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1070/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0712.0018771/2022-87:
RESOLVE:
CONCEDER02 (dois)dias de folga,nos dias 28 e 29 de julho de 2022, àservidoraTIARA DE CARVALHO OLIVEIRA, Assessora de Promotoria
de Justiça, matrícula nº 15311, lotada junto à 7ª Promotoria de Justiça de Picos, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 13/03/2021 e 24/07/2021, conforme certidões expedidas pela
Corregedoria- Geral do MPPI, ficando 01 (um) dia para fruição em data oportuna, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1071/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0205.0020119/2022-08:
RESOLVE:
CONCEDER01 (um)dia de folga,no dia 22 de julho de 2022, aoservidorWESLEY ALVES RESENDE, Assessor de Promotoria de Justiça,
matrícula nº 15493, lotado junto à 2ª Promotoria de Justiça de Barras, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI nº 985/2020, como forma de
compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 07/02/2021 e 01/04/2021, conforme certidões expedidas pela
Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1072/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº19.21.0714.0019246/2022-36:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de11 a 15 de julho de 2022,05 (cinco)dias de licença para tratamento de saúde do servidorRICARDO ANDRÉ
DUARTE BATISTA, Assessor de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15798, lotada junto à 4ª Promotoria de Justiça de São Raimundo
Nonato/PI., nos termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 11
de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1073/2022
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O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº19.21.0096.0020117/2022-48:
RESOLVE:
SUSPENDER, para fruição em data oportuna,01 (um)dia de folga da servidoraGRAZIELA DE MORAES RUBIM FILGUEIRAS, Assessora de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15769, lotada junto à 8ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, prevista anteriormente para o dia
01/08/2022,PERMANECENDO02 (dois)dias para fruição no período de 28 e 29 de julho 2022,conforme PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 717/2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1074/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº19.21.0157.0019053/2022-22:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de06 a 15 de julho de 2022,10 (dez)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraMARINALAURA FORTES
DE BRITO OLIVEIRA, Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 20003, lotada junto à 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba/PI., nos
termos do art. 77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1075/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº19.21.0001.0019159/2022-82:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de08 de julho de 2022,01 (um)dia de licença para tratamento de saúde do servidorJOSÉ LUSTOSA DE SOUSA
FILHO, Técnico Ministerial, matrícula nº 224, lotado junto à Assessoria deDistribuição Processual - 1º Grau., nos termos do art. 77 e seguintes da
Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 08 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1076/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº19.21.0723.0019079/2022-45:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de10 a 12 de julho de 2022,03 (três)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraBRENDA KAROLINE
SILVA DE SOUSA, Assessora Ministerial, matrícula nº 15841, lotada junto à CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos., nos termos do art.
77 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 10 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1077/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº19.21.0304.0019850/2022-63:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de13 a 15 de julho de 2022,03 (três)dias de licença para tratamento de saúde do servidorVITOR LUIS ARRAIS
OLIVEIRA, Assessor de Procurador de Justiça, matrícula nº 15084, lotado junto à 10ª Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 77 e seguintes
da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 13 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1078/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0161.0020105/2022-76:
RESOLVE:
CONCEDER02 (dois)dias de folga,nos dias 25 e 26 de julho de 2022, aoservidorEUVALDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, Assessor de
Promotoria de Justiça, matrícula nº 15268, lotado junto à 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, nos termos do art. 14 do Ato PGJ/PI
nº 985/2020, como forma de compensação em razão do comparecimento aos Plantões Ministeriais dos dias 22/05/2021 e 04/06/2022, conforme
certidões expedidas pela Corregedoria- Geral do MPPI, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1079/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº19.21.0378.0019193/2022-08:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de11 e 12 de julho de 2022,02 (dois)dias de licença para tratamento de saúde do servidorRICARDO BEZERRA
PRIMO, Técnico Ministerial, matrícula nº 356, lotado junto à CAA - Coordenadoria de Apoio Administrativo., nos termos do art. 77 e seguintes da
Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 11 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1080/2022
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O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº19.21.0075.0019108/2022-58:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de08 de julho de 2022,01 (um)dia de licença para tratamento de saúde da servidoraVANESSA ALMEIDA MENDES,
Assessora de Promotoria de Justiça, matrícula nº 15576, lotada junto à 1ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí, nos termos do art. 77 e
seguintes da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 08 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1081/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº19.21.0433.0019639/2022-42:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de13 a 27 de julho de 2022,15 (quinze)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraLUZIA AUGUSTA DE
OLIVEIRA, Analista Ministerial, matrícula nº 15945, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres., nos termos do art. 77 e seguintes da
Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 13 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1082/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº19.21.0720.0019579/2022-73:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de14 e 15 de julho de 2022,02 (dois)dias de licença para tratamento de saúde da servidoraANA LARISSA MOURA
DE ALMEIDA, Técnica Ministerial, matrícula nº 244, lotada junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos., nos termos do art. 77 e seguintes
da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 14 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1083/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0043.0019887/2022-69:
RESOLVE:
CONCEDER03 (três)dias de folga, nos dias05, 08 e 09 de agosto de 2022,ao servidorÍTALO SILVA VAZ, Analista Ministerial, matrícula nº 345,
lotado junto à Assessoria Especial de Planejamento e Gestão, como forma de compensação em razão de serviço prestado junto à Justiça
Eleitoral, nopleito eleitoral de 2018, e pleito eleitoral 2020, ficando14 (quatorze) diasrestante para fruição em momento oportuno, sem que
recaiam descontos sob o seu auxílio alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1084/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo art. 1º, do Ato PGJ nº 1173/2022, de 23 de fevereiro de 2022, e considerando o requerimento apresentado à Coordenadoria de Recursos
Humanos, contido no Procedimento de Gestão Administrativa - PGEA-SEI nº 19.21.0081.0020018/2022-36:
RESOLVE:
CONCEDER à servidora LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA, Técnica Ministerial, matrícula nº 311, lotada junto à 22ª Promotoria de Justiça de
Teresina, 02 (dois)dias de compensação para serem fruído nos dias 29 e 30 de julho de 2022, como compensação em razão de auxílio aos
Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19- Regional Teresina/PI, nos dias 04/12/2020 e 21/04/2020,
conforme PORTARIA PGJ/PI Nº 2253/2020 e PORTARIA PGJ/PI Nº 955/2020 respectivamente, sem que recaiam descontos sob o seu auxílio
alimentação.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1085/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0013.0019254/2022-53:
RESOLVE:
CONCEDER,em 08 de julho de 2022,01 (um)dia de licença por motivo de doença em pessoa da família, à servidora ERICA PATRÍCIA
MARTINS ABREU, Técnica Ministerial, matrícula nº 371, lotada junto à Coordenadoria de Licitações e Contratos, nos termos do inciso II do art.
75 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 08 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
Coordenador de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 1086/2022
O COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi delegada
pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016, e considerando a solicitação contida no Procedimento de Gestão
Administrativa- PGEA-SEI nº 19.21.0010.0019497/2022-36:
RESOLVE:
CONCEDER, no período de 13 a 19 de julho de 2022, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde da servidoraLUIZA FERREIRA DOS
SANTOS, Auxiliar Ministerial, matrícula nº 16026, lotada junto à Coordenadoria de Apoio Administrativo, nos termos do art. 77 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, retroagindo seus efeitos ao dia 13 de julho de 2022.
Teresina, na data da assinatura eletrônica.
RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO NETO
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